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٩ 

 درآمد
  
-مي از دوست دانشورم دكتر احمد كريمي حكاك وام راي سخن آغازين، ب

دارد دكتر اسماعيل خويي در تاريخ شعر معاصر پارسي حضوري :  كهگيرم
ي شاعر تبعيدي و مهاجر عصر امروز با خوييايرانيان . و اثر گذارماندني 
از ايران   به خارجبا هم ،  يي با خوخويي با ما و ما . ندهاي مشتركي دار تجربه

 با خويي  جان مي  پارسي شعر مهاجرت و تبعيد در نسلِ ما .ايم پرتاب شده
آن چه اين شاعر به شعر مهاجرت داده است . گيرد و از او ادامه مي يابد

حاصل بيست سال تجربه ي شعري او پيش از پرتاب شدن ما ــ ايرانيان ــ 
    . است مرزبه آن سوي 

ات ما در اين سوي ، ميان خودمان هم،  غريب باور من اين است  كه ادبي
.  از ماست كه برماست" غريب مانده گي "بخش بزرگي از اين . مانده است 

ما ، بر خالف همه ي شعارهايي كه در مورد گفت و شنيد مي دهيم، خود را از 
اگر هم به نقد كاري . با نقد و بررسي آشنا نشده ايم . ايمآن به دور نگاه داشته

 هوار كشيده ايم و از از روي بي انصافييا . ته ايم گشاده رو نبوده ايم نشس
هم دور شده ايم يا  چنان بي تفاوت از كنار كارهاي يك ديگر گدشته ايم كه 

يا جز پيش پاي خود هيچ .  انگار نه انگار ما همه از يك ريشه برآمده ايم
ا اندك دست اندازي يا آن گونه به دور دست نگاه كرده ايم كه ب. نديده ايم

اگر به هم مهرورزيده ايم به دوست بازي و محفل .  سكندري خورده ايم
اگر به هم اخم كرده ايم كارمان به گريبان گيري و ، . گرايي متهم شده ايم 

  . گاه ، سيلي زدن كشيده است
 از فرهنگ نخست. گي با گفت و شنيد  ما را ازهم دور و دورتر مي كندبيگانه

گرفتاري ريشه اين .  رمان و بعد ، در جايي كه هستيم ، از خودماندرون كشو
ست و  است مبتالي آن ه فرهنگ ما ديرزماني ك داردقديميي يبيمار در يك
 ادبيات كه ركن در نتيجه درها در فرهنگ و   كه انسان  شدهموجبهمين 

 گان پذيرنده  و شنوندهگان  تك گويندهاصلي فرهنگ ماست به دو گروه
فرد . است رنگ ي كه در آن ارتباط دوسويه كمييعني جامعه.  بندي شوند تقسيم
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تر  كاهدرد آنگاه جان . زيرسريهست ويا شنونده و فرمافرمانيا گوينده و 
كند  ي و نپرسيدن به ادبيات معاصر نيز رخنه مييي تك گو شود كه عارضه مي
يكي از روشن . رندخو چوب تكفيرميكنند كساني كه به آن اعتراض ميو 

خوب ِ خوب يا بد ِ . آمد هاي اين بيماري ، يك بعدي نگريستن استترين پي
ريز و درشت كردن ندانستن و آن . آموخته نشدن به جمع و تفريق كردن. بد

دور شدن،  .  قهر نگريستن  با چشم ِراچه را در ديدرس و مورد بررسي است 
 . دور شدن و نديدن

 بي در " پارسي زبان ِيين عضو جامعه ي فرهنگيمن به عنوان كوچك تر
كنم بايد براي گشودن باب گفت و شنيد از جايي شروع  نشين حس مي"كجا 
من با كمك به نشر ِ بيش ترِ نقد و بررسي كارنامه ي اسماعيل خويي .  كرد

ي دارم  با اين باور كه بهترين راه بزرگ داشت يك شاعر بررسيگامي بر مي
اين اندك ، توان من است در گشودنِ در ِ گفت و شنيد و هم  .آثار اوست

باشد .   پارسي امروزمند در تاريخ  شعر سپاس من است از حضور شاعري ارج
  بشناسانيم و بشناسيم. تا درهاي ديگري گشوده شوند تا بشناسيم و بشناسانيم

  
    باري ؛

  
 از ذهنم  مدت هاست كه گوشه يي" شناخت نامه ي اسماعيل خويي "طرح 

  بود كه به اين صرافت 1998فكر مي كنم اوايل سال . را مشغول كرده است
 به 2000كه كار را تا سال ) و فكر مي كردم مي توانم ( قرار داشتم . افتادم

از . گيم پديد آمدندنده زدست انداز هاي بسياري جلوي پاي. پايان برسانم 
نهاد دوستي ا اين كه  به پيشت. ي كاريم بودي برنامههمه مهم تر سنگيني

 و هم عشق مرا به اين كار درك كرده بود ، تصميم گرفتم كه  كه شرايط مرا
ي  در مرحلهبراي مثال.  حله به اجرا درآورمطرح شناخت نامه را در چند مر

هايي را كه ديگران در مورد شعر اسماعيل خويي يي از  مقالهگزيدهنخست 
 در دفتري جمع شوند و در مرحله يا مبه امكاناتنوشته شده اند ـ با توجه 

  .برآن شدم.  فكر خوبي بود. مراحل بعدي كار كامل تر شود
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دكتر اسماعيل  اين نوشته ها همه ي آن چه در باره ي خويي و شعر ترديدبي
آن چه در پيش رو داريد را از بين مقاله هايي كه در . خويي نوشته شده نيستند

زيرِ (  به آن ها و جود داشته دست رسي براي من امكان  نوشته شده واومورد 
 باشم  به محدوديت انگشت گذاشته را خط مي كشم تا دست رسيواژه ي  

نگاه هاي متفاوت برگزيده : برگزيده ام  و در اين راستا تالش شده  كه ) هايم
 اميدوار آن كه .    خاصي به اين مجموعه سايه نيافكند شوند تا گرايش  فكري

  .در مرحله ي بعدي اين مجموعه كامل تر شود
  

  :اما چند اشاره ي الزم  و. . . 
  

قرار بود تا مقاله هاي آگاهانه ي پرفسور اريك نخجواني كه يكي از استادان  
 از نقد ييدانشور دانش گاه پيتزبرگ در ايالت پنسيلوانيا ست به عنوان نمونه

ي متن، در جريان ترجمه. شودي ادبي در اين مجموعه آورده پژوهش گرانه
مترجم به اين باور رسيد كه جون مرجعِ  پرفسور نخجواني ترجمه ي شعرهاي 

 بخشي  از مقايسه ها و ارجاعات ، در نتيجهي آنخويي بوده ونه اصل فارسي
-ي مورد نظر نويسنده را به خوانندهمتن ، پس از ترجمه ، دقت و نكته سنجي

هاي گان نوشتهخواننده بنابراين، تا.  كردي فارسي زبان منتقل نخواهد
ي دكتر نخجواني بي نصيب نمانده باشند ، تصميم براين شد كه كارشناسانه

  اين مجموعهپايانانگليسي، در   به زبان اصلي، مند ايشانهاي ارزشبررسي
  .آورده شوند

 
مطلب ديگر ، تا ناسپاسي نكرده باشم بايد از  عزيزاني كه  براي اين مجموعه 

تازه نوشته يا مطالبي را كه پيش از اين نوشته بودند در اخـتيارم گداشتند 
آقايان  بهرام بهرامي ، نسيم خاكسار،  منصور خاكسار، :  سپاس گزار باشم 

دكتر رضا قنادان ، ساسان قهرمان ، پرفسور اريك نخجواني ، مجيد نفيسي و 
  .دست هاي مهربان تان را مي فشارم. سعيد يوسف
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ي دو ديگر ، از دوست نازنينم حسن زرهي كه با مهرباني ذاتيش آرشيو نشريه
بيش از نيمي .  كنم گزاري ميشهروند را در اختيارم گذاشت صميمانه سپاس

. نداز مقاله هايي كه در اين دفتر آمده،  پيش از اين در شهروند چاپ شده ا
افه كنم كه مقاله  براي تأكيد همين جا اض .. . حسن جان دستت درد نكند

دكتر آجوداني،  دكتر آزاديان ،  پرهيزگار، دكتر كريمي حكاك، : هاي آقايان
دكتر رؤيايي و دكتر گودرزي ويكي از مقاله هاي سعيد يوسف را  مديون 

  . آرشيو شهروند هستم 
  

 سياوشسه ديگر آن كه بايد سپاس گوي دوستان مهربانم نياز سليمي، دكتر 
-دلي ، راهمان، سعيد وكيلي و سعيد يوسف باشم كه همعبقري ، ساسان قهر

دستتان . شان  كمك حالم بودهاي صميمانهها وهم كاريها ،  تالشنمايي
  درد نكند

  
  : يك پوزش  و دو تأكيد  و. . . 

  
مقاله ها به ترتيب حروف اول نام فاميل نويسنده گان آن ها آورده شده  •

 .اند
نقطه گذاري، نشانه گذاري و (ن شيوه ي نگارش نويسنده ي هر مت •

تا جايي كه محدوديت نرم افزاري كه براي واژه زني ) پاراگراف بندي ها
 .به كار رفته اجازه مي داده  حفظ شده است

را  كاستي ها  اميدوارم اين .ها بسيارنددانم كه در اين گردآمده كاستيمي •
 . بر من ببخشاييد

  
      كشفي صمصام

  برگ مريلند، گيدرز  ـ 1381وروز ن
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  ماشاءاهللا آجوداني
  ي سخنوري و وسوسهيشاعر

  
  
  
  
  

، كتاب نخست، هفت دفتر، )شعر(كارنامه اسماعيل خويي، : خويي، اسماعيل
  . فحه ص694نشر باران، : ، ناشر1370چاپ اول، سوئد، 

  
 ترتيب  ي هفت دفتر شعر اسماعيل خويي است كه براساس كتاب، مجموعه

 بسياري از  تاريخ و محل سرايش.  ي و منتشر شده استسال انتشار گردآور
 و اين كمك ) را دارد1352آخرين شعر تاريخ  ( است،  شعرها نيز مشخص

هاي   سال  است به خواننده كه سير تحول شعر خويي را براساس بزرگي
 1335 نخستين دفتر شعر خويي كه در "بيتاب ". ها دنبال كند  آن سرايش

شاعر عمداً از آوردن دومين . اين مجموعه نيامده استمنتشر شده است در 
با وجود اين .   در اين مجموعه خودداري كرده است اش دفتر شعر چاپ نشده

وخيز  ها، در مجموع هفت دفتر شعر اين كتاب همه پست و بلند و افت حذف
   شعرهاي اين مجموعه به خوبي به نمايش كار خويي را تا پايان سرايش

  .گذارد مي
 انتخاب شده و در 38 و 37، 36 ، 35هاي  ز چند نمونه شعري كه از سالا

توان دريافت كه از   آمده است به خوبي مي"از صداي سخنِ عشق "دفتر 
ي زبان و به كارگيري  كار داريم كه مسئله و همان آغاز با شاعري سر

  :شگردهاي تازه در زبان شعر و تسلط بر زبان براي او اهميت خاصي دارد
نـه پاي آن كه ز دامت چو باد  / ه دست آن كه چوخارت به دامن آويزم ن

نگـاه كـن به نگــاه  / نيـازمندم و خاموشمانِ شرم و شكيب  /  بگريزم 
  )37ــ نهم آبان دوم غزل ( / شكايـــت آميزم 
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  :شود و يا نگاه كنيد به غزل منسجم و زيبايي كه با اين بيت آغاز مي

غزل ( / دلخواهي آنقدر كه غمت شادي آورد /  هادي آوردشيريني لبان تو فر
  )38 مرداد سوم

 شگردهاي زباني شعر  دلمشغولي در بكارگيري شگردهاي زباني و بخصوص
 به وضوح "بر خنگ راهوارِ زمين " :خراساني را در همان نخستين دفتر كتاب

ي، از  از هر شاعر ديگر شايد يكي از داليلي كه خويي بيش. توان ديد مي
پردازي اخوان قرار گرفت  ي سخن تأثير شيوه هاي شاعري تحت نخستين سال

و آن هيمنه و شكوه زبانِ اخوان را در شعر خود بازتاباند، همين دلمشغولي و 
اي كه من از آن به نوعي  ويژگي. آوري در شعر باشد شيفتگي او به زبان

اي از  همچنان در پارهي آن  كنم، امري كه دغدغه فرماليسم در زبان ياد مي
شعرهاي خويي به صورتي مزاحم حضور دارد و گاه او را از زبان طبيعي و 

  .دارد ــ دور مي گويم ي آن سخن مي ــ كه كمي بعد درباره صميمي شعرش
  ترين ويژگي اين زبان، زبان سخنوري چيست؟ اما مهم
   به نمايش زبان فارسي را در سخنوري"فخامت"اي كه بيشتر  هاي عالي نمونه
ها را در قصايد فارسي جست و نه  هايي هستند كه بايد آن گذارند، نمونه مي
 زباني  زبان قصيده.  و اين امر طبيعي نيز هست.  المثل در غزل فارسي في

 از هر  زباني است بيشتر انديشيده شده كه بيش.  توضيحي و توصيفي است
نسبت به زبان، سر و كار دارد تا  ما   ما، آگاهي و دانش چيزي با آگاهي و دانش

از لحاظ شكل .  با دنياي عاطفه و تخيل برخاسته از تجربيات عاطفي شاعرانه
نيز، شكل طولي قصيده فضاي بيشتري براي به ميدان درآوردن ظرايف 

 14 بيت و مطابق سنت از 9 ــ7سخنوري دارد تا شكل طولي غزل كه غالباً از 
  .كند بيت تجاوز نمي

هاي  هاي مولوي و حافظ و حتي سعدي، دنياي تجربه لحظه ي غزلاگر دنيا
عاطفي بيشتر شاعرانه است، دنياي قصايد خاقاني و انوري و حتي دنياي 

هاي تجلي  قصايد منوچهري و فرخي نيز بيشتر دنياي سخنوري و عرصه
  . هاي شاعرانه  و ظرائف زبان فارسي است تا دنياي تجربه"فخامت"
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 با همين مالك به جستجو بپردازيم به "دنياها "ين و اگر در درون هم
در دنياي قصيده، اگر .  يابيم ي تازه و متفاوت ديگري دست مي تجربه
هاي منوچهري را با قصايد انوري مقايسه كنيم اين تفاوت بيشتر آشكار  قصيده

هاي شعري و نه سخنوري  آنچه قصايد منوچهري را از لحاظ ارزش. شود مي
هاي  دهد، نزديك شدن اوست به دنياي تجربه ري برتري ميبر قصايد انو

كند، محصور ماندن اوست در  شاعرانه و آنچه انوري را از چنين دنيايي دور مي
هاي  به عبارت ديگر ويژگي.  هاي زباني هاي زباني و فخامت دنياي تجربه

 هاي شعري قصايد انوري است و شعري قصايد منوچهري بيشتر از ويژگي
  .  از انوري فاضل و اديب و سخنور است"شاعرتر " منوچهري

اينجا يعني در .  حال مقايسه كنيد دنياي غزليات مولوي را با قصايد خاقاني
مايه  ي دنياي عاطفي شاعرانه تا بدان غزليات مولوي گاه شور و شوق و تجربه

ها به  مثالً قافيه در آن: شود است كه ضوابط غزل كالسيك از دست نهاده مي
ي زبان غيرادبي و عاميانه،  شود و يا از حوزه كل سنتي به كار برده نميش

و تعبيرات . يابد ي شعر او راه مي بسياري واژگان و تعبيرات به حيطه
 مفهومي  ي او، گسترش ي شعر فارسي در بستر تخيل و عاطفه فرسوده دست
به شعر رنگ چرا كه او با خون خود . گيرند تري مي يابند و بار عاطفي تازه مي
 فخامت زبان  پس.  "دهم  از شعر رنگي مي جوشد منش خون چو مي ": دهد مي

ي آن نيست كه مولوي را به سوي شعر  كارگيري استادانه و تنها شگردهاي به
 شعري "گرِ تلقين "اي است كه در درون خود  گرفته او جان آتش. كشاند مي

اي كه درون جان من  ": شود دارد كه به فرمان او به سوي شعر رانده مي
   . . . "كني تلقين شعرم مي

اما در خاقاني آنچه كه بيشتر اهميت دارد، همين شگردهاي استادانه در 
ي كاري در نهايت  ارائه: بكارگيري زبان و در يك كلمه سخنوري است

 شاعرانه   و خروش در شعر او چندان با جوش.  فخامت و استواري از لحاظ زبان
اي هست   و نوآوري اگر تجربه.  هاي عاطفي شعري سر و كار نداريم و با تجربه
ي شاعرانه  تجربه.  تر زبان است ي هرچه استادانه ي زبان و ارائه ي ارائه در شيوه

  .گيرد و نه در عمق و در درونِ شعر ِ زبان شكل مي در شعر او در سطح، سطح
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ني و انوري و ي شعر شاعراني چون خاقا به همين جهت با شرح استادانه
توان بر تمام  بازگشودن مشكالت لفظي زبان و اشارات و تلميحات آن، مي

اما تنها از اين راه يعني با شرح مشكالت لفظي .  هستي شعر اينان دست يافت
زالل .  ي موالنا دست يافت هاي عاشقانه توان به جان تجربه و كالمي نمي

اي   كرد، زالل تجربه ربه و حسي مولوي را بايد با شعر او نوشيد، تج تجربه
به همين جهت من از . كه ممكن است به هيچ زباني قابل برگرداندن نباشد

ي   قصايد خاقاني و انوري با همه ام كه كار تدريس  اعتقاد داشته ها پيش سال
در مولوي بايد به .   غزليات مولوي است تر از كار تدريس  آسان مشكالتش

هايي از آن را  با آن زيست و بهره.   شاعر راه يافتي دنياي تو در توي تجربه
ي او  ي شاعر سهيم شد و آنگاه از تجربه جزو جان كرد تا بتوان در تجربه

ي تجربه او را بتوان  و تازه اين بدان معني نيست كه همه.  سخن گفت
و هستي شعر در . شود به همين دليل راه تعبير و تفسير گشوده مي.  دريافت
اي يا بهتر بگويم به   به تجربه يابد و هركس  مي  متفاوت گسترشهاي تجربه

اي را نشان داد  توان قصيده حال آنكه تماماً نمي. يابد تعبير و تفسيري دست مي
  . هايي برخوردار باشد دست از چنين ويژگي كه به طور يك

پذير و  هاي شاعرانه گسترش اي با تجربه ممكن است در ابياتي از قصيده
.  ندارد اي در قصيده كليت اما چنين ويژگي.  كار داشته باشيم و پذير سرتفسير

 از  و در آن بخش.  اي است در خدمت سخنوري چرا كه در قصيده، زبان وسيله
ي شعر فارسي است، زبان نه  هاي شاعرانه دار تجربه غزل فارسي كه ميراث

 و با همان گيرد ها شكل مي تنها وسيله نيست بلكه از درون همان تجربه
متأسفانه ما در زبان فارسي بر . يابد اي دست مي ها به هستي يكپارچه تجربه

ي متفاوت  يا اين دو نوع تجربه(ي شعري و زباني  اين هر دو نوع تجربه
يعني هم قصيده را شعر .  ايم ، به طور مطلق نام شعر يا نظم نهاده)زباني
مي شعر و نظم به طور دقيق در ي مفهو ايم و هم غزل را، چرا كه حوزه دانسته

از ديرباز اين دو واژه به جاي هم به كار رفته است .  فرهنگ ما شناخته نيست
هاي نوين ما نسبت به شعر  هايي كه در ديدگاه و همچنان هم با همه تفاوت

پيدا شده است، وقتي به طور عام سخن از شعر باشد، اين دو را به جاي هم 
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نظم و شعر، : ، نزد مردم تفاوت اين دو اي گروهي خاصبه استثن.  بريم بكار مي
البته در ادب كالسيك ما وقتي سخن از منظوم ساختن داستاني .  روشن نيست

  :اند برده در كار بود بيشتر لفظ نظم را به كار مي
 در برابر " نظم جنس "و اگر چه گاه از.  )فردوسي  (پي افكندم از نظم كاخي بلند

با طرز انوري /   نظم  اگرچه سرآمد ز جنس: شعر ظهير،ندا  سخن گفته"شعر "
  .  نزند الف همسري

اند، چنانكه  اما در مجموع و در كليت تفاوت بارز دقيقي بين اين دو قائل نشده
كسي كه مدت  ”  :نهد نويسي خود را شعر نام مي سال نظم انوري حاصل سي

   :كند يز به عنوان شاعر ياد مي و از خود ن) انوري  (” . . . سال شعر باطل گفت سي
 را به  تا زمانه مشتي گدا كس/ اي برادر بشنوي رمزي ز شعر و شاعري ” 

  )انوري  ( ”مردم نشمري
حتي در شعر حافظ هم در چند مورد نظم به جاي شعر به كار رفته است، از 

كه بر نظم تو افشاند /  بخوان حافظ  غزل گفتي و در سفتي بيا و خوش: جمله
  .  ك عقد ثريا رافل

ي  كنم ميراث سخن فارسي يا ميراث تجربه با آنچه كه گذشت من فكر مي
فرم و قالب (آنچه ازاين ميراث :  تقسيم كرد سخن فارسي را بايد به دو بخش

 كه حاصل سخنوري ) مهم نيست، چه قصيده باشد چه مثنوي و چه غزل
شگردهاي زباني محدود ها در سطح زبان و در  ي شاعرانه در آن است و تجربه

ماند بايد از شعر فارسي خارج شود و نامي ديگر بر آن نهاده شود، مثالً  مي
اما از ميراثي چون ميراث شعر مولوي و حافظ و سعدي در غزل و .  "نظم "

ي  هاي سخن فارسي كه در آن تجربه حتي ميراث بجا مانده از ديگر قالب
در اين . بايد به شعر فارسي ياد كردماند،  شاعرانه در سطح زبان محدود نمي

و آن اينكه در :  كرد ي مهم را نبايد فراموش گذاري يك نكته تفكيك و نام
اند بدين جهت است كه  فرهنگ ما بين شعر و نظم تفاوت بارزي قائل نشده

 خاصه غزل فارسي، نه تنها از )و نه نظم( عظيم و اصلي شعر فارسي  بخش
هاي   تجربه ها كم و بيش ي آن ت بلكه در همهبهره نيس ميراث سخنوري بي

  . ــ و سخنوري گره خورده است هاي زباني شاعرانه و عاطفي با تجربه
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سراي فارسي يا شاعر فارسي  غزل حافظ كه نزد بسياري از ما بزرگترين غزل
ي سخن فارسي،  است، حاصل تعادلي است كه او بين اين دو نوع تجربه

  . ي زباني و سخنوري ايجاد كرده است  و تجربهي عاطفي و شاعرانه تجربه
گويي حافظ چون ناقد زبردستي اين دو جريان عظيم سخن فارسي و اين دو 
نوع تجربه را به دقت بررسيده است و غزل خود را چون سنتزي از درون 

تعادلي كه حتي سعدي در .  اجتماع اين دو نوع تجربه به بيرون كشيده است
هاي عاطفي  افت، چرا كه در سعدي، دنياي تجربهغزل خود بدان دست ني
همه وسعت  هاي زباني، با آن  در برابر دنياي تجربه اش شاعرانه، با همه تازگي
ها اگر بخواهيم مولوي و حافظ و  ترين زبان به ساده.  و تعالي، محدود است

 توانيم بگوييم در مولوي شور و سعدي را از اين ديدگاه با هم مقايسه كنيم مي
تر و در حافظ شور و عاشقانگي  تر، در سعدي سخنوري پرمايه عاشقانگي پرمايه

  . پاي هم اوج گرفته است و به تعادلي دست يافته است وري پابه و سخن
توان به نوعي و در سطحي ديگر همين مسئله را  در شعر معاصر ايران نيز مي

هاي  يما جدا از ضعفاگر نيما و اخوان را در نظر بگيريم، در شعر ن. نشان داد
هاي  نيما اگرچه تجربه.  ي سخنوري است زبان، آنچه كه اهميت ندارد مسئله

هاي الزم و  ي درخشاني دارد، اما از ميراث سخنوري شعر فارسي، بهره شاعرانه
 از  حال آنكه شعر اخوان در كليت خود بيش.  ضروري را هم به ارث نبرده است

  رسي را در ادب معاصر به نمايشي سخنوري شعر فا هر چيزي عرصه
از اين سخن من فوري نبايد به اين نتيجه رسيد كه اخوان يكسره . گذارد مي

از قضا شعرهاي .   همه شعرهاي او در سخنوري است پرداز است يا ارزش سخن
هاي شعر معاصر فارسي است  ها از بهترين نمونه خوب اخوان كه برخي از آن

شعرهايي كه .  ام  كه پيشتر از آن سخن گفتهحاصل همان نوع تعادلي است
ي عميق و عاطفي يك شاعر معاصر را در زباني استوار و پرشكوه به  تجربه
  .گذارد  مي نمايش

آيم بر سر شعر اسماعيل  گذرم و مي از اين مقدمه مفصل اما ضروري درمي
  . خويي
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جموعه در ي خود را در دفتر اول اين م هاي شاعرانه خويي نيز نخستين تجربه
زباني كه . ي فارسي آغاز كرد هاي زبان و سنت سخنوري قصيده بستر تجربه

ي زباني را به   از هر چيز تجربه بيشتر توضيحي و توصيفي است و بيش
به همين جهت آنچه .  ي دروني و عاطفي شاعر را گذارد تا تجربه  مي نمايش

رسد   مي رها به گوش از هر چيزي در خواندن و در شنيدن اينگونه شع كه بيش
هاي زباني و واژگاني است تا صداي روح   شگردها و چم و خم صدا و انعكاس

روح و دلي كه در برخورد با اشياء و جهان به لرزه درآيد و حاصل .  و دل شاعر
ي شاعرانه و تأمل و نگرشي باز شاعرانه به زبان  چنين لرزيدني را از سر عاطفه

ــ چون او هم مثل اخوان به آن  رهاي خوييدر اين نوع شع. شعر درآورد
ي فارسي كه معروف به سبك خراساني است   از سنت سخنوري قصيده بخش
  .گيرد ي حماسي به خود مي ــ لحن كالم جلوه بسته است دل

، به صورت تتابع اضافات، از  و چون زبان، زبان توضيحي و توصيفي است
 صفات متعدد توضيح و تفسير شود و يك شيء يا حالت با صفات استفاده مي

  : نگاه كنيد"كوير "ها از شعر  به اين نمونه. شود مي
جز فريبي / سارانِ بهشت از دور  هاي مواج چو زلف سيمگونِ چشمه وين زاللي

  ) 32ص (./جز سرابي نيست/ ي زيباي پندارِ من است و نور، بازي:/ نيست
  : يا

زارِ خشك  شوره!/ حمت آلوده افالكنياز از ر كامِ بي تشنه:/ همت پاك ترا نازم
  )39و  38  صص (/ ! بندگي را ناپذيرا خاك! / سالِ خشك قرنِ خشك تا جاويد

  : يا
/  شكست اين برهنه ساكت تبناك در سكوت بي/ ست هياهو محشري كرده بي

( ./  اين توانا شهسوارِ با سپاه و صولت جاويد:/ تركتاز خامشِ خورشيد
  )39 و 38 هاي  شعر سال) (35 صص
  

 و آنهم "سكوت"هاي باال قرار است خورشيد در  در آخرين نمونه از نمونه
رسد هياهو و   مي اما آنچه كه از شعر به گوش.  محشري به پا كند"هياهو بي"

اين ويژگي توضيحي و توصيفي زبان .  ي زبان هياهو و همهمه: همهمه است
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سطرهاي زائد و توصيفات شود كه در بسياري از شعرهاي خويي  باعث مي
از بخشي كه در زير از شعر . هيچ ضرورت ساختاري وارد شعر شود تكراري، بي

آيد سطرهايي   مي"پرانتز "كنم، آنچه كه در داخل   نقل مي"باور نداشتن "بلند 
اي به تشكل ظاهري ساختمان كار  ها هيچ لطمه است تماماًزائد كه با حذف آن

  : آيد وارد نمي
/ ، با پيامي بسته بر بالش/ كفتري چاالك،/  شيدــ آشيان كفتران نوراز دل خور

 گويا گفته بود  نورپرداز فلك در گوش./  به شتاب تير پران شد به سوي خاك
و بيفزايد / به نشان و نام،./ كه بپرد، كه بجويد، كه بيابد مرد راهي را/ او را

و آسمان (. /  . .ا بگذشتروزه/ ، هاي آن پيغام به نوازش/  را اميد هوشيارش
در نشيب هر :/ همچنان جويد./ پرزنان پويد/ كه بريد چابك خورشيد/ ديد مي

هاي  بر لبان دره/ در دهان ساكت هر غار،/ بر فراز هر فراز سخت،/ نشيب تند،
در گُمِ /  هر گور، بر جبين خامش/ هاي گمشده در برف، بر بلند قله/ ژرف،
در سپيد / هاي چو بخت زنگيان تيره، شب ه نيمهدر سيا/ هاي دور، بيراهه

در /  هر غروب تنگ دلمرده، در عبوس/ روزهاي چون جبينِ روميان روشن،
روزي از روزان، آن كبوتر مرد ره را ) ./ . .  خورده ي شاد مي نشاط هر سپيده

  .) را دارد44 و اسفند 39، شعر تاريخ اسفند 89و88و87  صص(.  . ./. يافت
  

 اين نوع توضيحات و توصيفات غيرضروري را گاه در شعرهاي بسيار حضور
  : از دفتر دوم.  توان نشان داد كوتاه خويي هم مي

: اما مگو/ ،. . .آنگاه/ بگذشت،/ وقتي كه صدها صدهزاران سال:  با من بگو
رحم  هرگز چه بي/  هرگز چه وحشتناك،/  ! هرگز چه دور است، آه(/  !هرگز
  ) / است

 پاياني تماماً زائد است و ساختمان شعر در همان صورت كوتاه سه سطر
آنكه با   بي"هرگز "در اين صورت كوتاه شده، .   ساختماني است كامل اش شده

 تواند در بستر ذهن   محدود شود، مي"رحم بي" و "وحشتناك"، " دور"صفت
  . توصيفي بيابد خواننده گسترش
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.   در شعر است)آركائيسم  ( گرايي عي كهنهاي اين زبان، نو يكي ديگر از ويژگي
هاي مخفف كلمات كه  گرايي را هم در كاربرد واژگان و صورت اين نوع كهن

 به )اسم فعل ( مستعمل زبان فارسي امروز نيست، نيز در كاربرد مصادر مرخم
هاي بياني زبان  گيري از شيوه تر از همه در بهره ي قدمايي و مهم شيوه

ها بدهم كار به  اگر قرار باشد از اين بابت نمونه. شان دادتوان ن كالسيك مي
  : گذرم كشد، به اشاره درمي درازا مي

 و هشتن به معني نهادن در )مخفف هنوز(نگاه كنيد به كاربرد نيازاومند، نوز
  : اين سطرها
/ خواب گراني را نيازاومند  راحت/   با دهان بدمزه، با ديدگان تار،:/ نوز بيدارم
     ).39 شعر فروردين _112  ص(/ ام در كار ام، و انديشه هم هشتهپلك بر

    : در اين نمونه) به معني به سوي(يا نگاه كنيد به كاربرد زي 
  )37ص(.  . / .كند پرتاب، مي/  هر زمان زي وي/ خورشيد: كه كمانگيردمان

  
  :  از حد كلمات به صورت مخفف  و يا نگاه كنيد به كاربرد بيش

كه نگاه غمگنِ تا دور دريا  /ست مردي استاده/  تنبل ساحل در خموش
    )49 ( ص /  : ياد است پرداز بس داستان /، تلخ،  ش پركشيده

  
گرايي در زبان را در شعرهاي ديگر  متأسفانه اين ويژگي اخير يعني كهن

ي فخامت زبان خراساني و  وسوسه. توان ديد دفترهاي اين مجموعه هم مي
هاي اخير نيز خويي را رها نكرده  اي از اين دست تا سال نيهاي زبا تجربه

هاي آن را اينجا و آنجا در بخشي از ميراث شعري او كه به  است و رگه
  .توان نشان داد هاي اخير او مربوط است نيز مي دفترهاي بعدي، دفترهاي سال

ت ي بااهميت ديگر را بايد يادآوري كرد، و آن اين اس جا يك نكته اما همين
 مستقل و   ما با كوشش"بر بام گردباد ": كه در دومين دفتر اين مجموعه

هاي  آوري يافتن به يك زبان زنده، ساده و فارغ از زبان اي براي دست تازه
.  كنم سخنورانه روبرو هستيم كه من از آن به زبان طبيعي شعر خويي ياد مي

همهمه و چنين كوششي، كوششي است در جهت دور شدن از آن زبان پر
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در بستر همين زبان تازه است كه خويي به نوعي تعادل .  مطنطن توضيحي
هاي عاطفي شاعرانه دست  هاي زباني و تجربه زيبا و چشمگير بين تجربه

و چون تسلط او بر زبان فارسي از نخستين شعرهاي دفتر اول آشكار . يابد مي
 "بيان"رك و از است، زبان اينگونه شعرها در عين سادگي، استواري، پرتح

ي موفقي است از آن دست از  شعر كوتاه زير نمونه.  روشن برخوردار است
يابد، و از  ي شعري خود دست مي ها به زبانِ تازه شعرها كه خويي در آن

عنوان . شود كم دور مي هاي زبان سخنوري پيشين، كم شگردها و چم و خم
  : است"ميان ديدن و بودن "شعر 

  _/  “.  . .هاي خون  و بيم رستن فواره/ تارگاه و سايه تيغسواد وحشت كش - ”
در اين  . / هاي علف به واحه/ چراي بره نوباوه را نظاره كنيم  / ولي  /  آري،  “

عجيب كوچك و / تواند بود، عجيب گيتي هموار مي./  سترگ بيابان
به آب و سبزه  ” _ / ” . . . ولي سپيده دندان گرگ در راه است“  _ / ”. . . خوشبخت
   . )1354 شعر بهمن 146  ص (” . . .ي عصر به مهرباني/ بينديشيم،

در اين شعر ديگر از توضيحات اضافي توصيفي، از تتابع اضافات مزاحم و از 
.  آميز پيشين خبري نيست ي اغراق گرايي به شيوه شگردهاي زباني و كهن

ي كوتاه بودن مرگ  مسئلهشاعر با در تقابل هم قراردادن دو حالت، دو فضا و 
 هستي ناپايدار را در زباني روشن و خالي از "ناشاد" و "شاد "و زندگي، 
تر از همه يكي از  هاي تصنعي و لفظي به تصوير كشيده است و مهم پيچيدگي

  ي خود به نمايش ي زبان تازه هاي كوتاه را به عنوان طليعه بهترين نمونه
 "نجات"و  "شب غدر"ان تازه را در شعر هاي زب اين ويژگي.   است گذاشته

هاي زباني  ي تجربه اما وسوسه. توان ديد  نيز مي) را دارد45اين شعر تاريخ (
 كه "بر بام گردباد"پيشين هنوز خويي را رها نكرده است، چنانكه در شعر 

 در امتداد زرد " را دارد و در شعر معروف 1346تاريخ ارديبهشت 
، همچنان بخشي از ) است46اين شعر هم سال   تاريخ سرايش( "خيابان
وگرچه ويژگي توضيحي و توصيفي . هاي زباني پيشين حضور دارد ويژگي

 دارد، اما  ي مشخص هايي از اين شعرها، هنوز رنگ و جلوه زبان، در بخش
 "بيان"شود، تا شعر بتواند به   زباني از دست نهاده مي"فخامت"ديگر آن 
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ي شعر خويي  اي كه كمي بعد جزو مشخصه سادهبيان : اي دست يابد ساده
  : شود مي

   . . / .نگران درزردان،/ رسته بر ساقه بيداري،/   غمگيني را ديدم گل ياس
  : يا

شعر ./  اينك آن لحظه كه بياد عريان گفت/ اينك آن لحظه كه بايد گفت،
/ با حروف سربي پيماني دارم،/ آه، اما من./  مثل ديدن عريان است/ خوب

  )171 ــ 168  صص( . . .
  : يا

  “ــ: يا      . . /. فرو افتاد، نگهم گلداني بود كه از پنجرة تشويش./ لغزيد جاده مي
: جاده يعني/ ست، جاده تكرار رخوتناك يك واژه/ يكنواخت/ ست جاده طوماري 

 و  186صص(./ مانست به افق مي/ و رسيدن/  ” . . .رفتن، رفتن، رفتن، رفتن،
187(   

  
 و 47هاي  ها سال ر شعرهاي پاياني دفتر بر بام گردباد كه تاريخ سرودن آند

وقتي كه من بچه " :ي خويي در شعرهايي چون گيرد، زبان تازه  را در برمي48
 شكل آشكار خود "زده مهر بر لب" و "ي ديدار واژگي در بي"، "مرهم"، "بودم

تر دوم است و برخي از  شعرهاي دف شعرهايي كه جزو بهترين. نمايد را باز مي
ها با  شعرهايي كه در آن. ها جزو شعرهاي بسيار خوب ادبيات معاصر ما آن
  .  از انسان معاصر سخن گفته شده است"زبان معاصر"

ــ كه يكي از   را"بيان توضيحي"ي   و شيوه"تكرار"ي  همه هنوز سايه با اين
ي اين  ن نمونهــ در بهتري سرايي فارسي است هاي مسلط سنت قصيده شيوه

  .توان نشان داد شعرها مي
اي است كه رنگ و بوي  اما در مجموع ديگر زبان، زبان پرتوان و تازه

كنم در اين  من فكر مي. شود ي پيشين، از آن زدوده مي  به شيوه"گرايي كهن"
هاي  هاي زباني و تجربه مرحله از شاعري، خويي با ايجاد تعادل بين تجربه

به اين . شود ي شاعري خود نزديك مي به بهترين مرحلهعاطفي و شاعرانه، 
  :ها نگاه كنيد نمونه



   .. . .شاعري و وسوسه ي :  جان ِ دل ِ شعر

 

٢۴ 

!/ زنهار/ لرزد، دستت در آستانه پيوستن مي/ ي ما آسان نيست ي كويري تنهايي
صد آسمان / شب، مثل شب،/  اينجا ./ . /.ي ما آسان نيست، ي كويري تنهايي

زودا كه بر تو راه / دنغولِ هزارچشم هراسي/ ورنه/ ستارة بيدار بايد باشي؛
   )215 ـ 217  صص( . . /.ببندد؛

  : يا
وار  ــ اين قطره/  ذات خويش و /آويختن،!/ در آبشار گيسويت، اي موج سرفراز

 :/فروريختن  /نياز توفانِ بي!/ اي توفان/ در كام كامكار تو،/ ــ را ناكامي
  )48 شعر سال 201  ص( . . .بودن 

  
ي   در برگيرنده"از صداي سخن عشق"ني دفتر سوم اين مجموعه، يع

ي خويي است در زبان تغزل و گاه تغزل  هاي شاعرانه ترين تجربه اصيل
ترين  برجسته. هاي درخشان و خواندني شعر معاصر ما اجتماعي، و از نمونه

هايي  فضاي چنين تجربه.  هاست ي آن ويژگي اين شعرها، سادگي و زبان ساده
به همين .  هاي آنچناني با زبان ه ميدان چالشنه ميدان سخنوري است و ن

هاي انتزاعي كه دامن بخشي   تصويرسازي"شارالتانيزم"جهت اين شعرها از 
هايي كه از طريق  تصويرسازي.  از شعر معاصر ما را آلوده است مبراست

ي   و يا از طريق اضافه  و يا برعكس"معني" به اسم "ذات"  ي يك اسم اضافه
آنكه از  شوند، بي  ديگر ساخته مي"معني"به اسم  "معني"يك اسم 

اي با خود  ي عاطفي برگذشته باشند يا بار عاطفي شاعرانه هاي تجربه گذرگاه
ــ  هاي زباني است خاصيت اين نوع تصويرسازي ايجاد استعاره. داشته باشند

همان چيزي كه برخي از مدعيان نقد و شعر از آن به عنوان زبان تصويري 
ي هنر  اما همه. كنند ترين ويژگي شعر امروز ياد مي  عنوان برجستهشعر و به

 اينگونه شعرها در اين است كه با ايجاد فضاهاي تازه و با در  خويي در آفرينش
هاي شاعرانه  تقابل نهادن اين فضاها و حاالت مختلف به بيان تصويري لحظه

هم در  آن. شاندك ي زندگي معاصر را به ساحت شعر مي يابد و تجربه دست مي
   : اي نيست كاري كه چندان كار ساده. ها ترين زبان ساده
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اما شب است و /  است پرواز، آري، خوش  “ ــ :/ گفتم./   گفت ” . . .پرواز  “ــ 
سار پر  اين سايه “ــ  / افشاند،  چتر نوازش/  ” . . . هاي خونين وين بال.  توفان
 خوب خسته يتا بامداد پرواز، ا/ د، يقينت سرشار كرد خواه ز آرامش/ برگ
  / ”. بر شاخسار من باش!/ من
  : يا

از / عرياني نجيب نگاهت را/ ، من باز مست مستم:/ آري مرا به خانه رساندند
  ./آن سكوت هر شبه پيراهاني كن

  
  : 5ها از غزلواره  و يا نگاه كنيد به اين تكه

ها را خبر  واژه./ ن استبارا دلم امشب ستاره./ در من امشب ترنم غزلي است
./  ام را نواخت گونه/ در باد/  پرنيان وزيدنش./   عشق پيدا شده است . . ./ .كنيد

 شعله را  وزش/  آي خاكستر غريب/ آي دل.  . ./. عطر او بود در طراوت صبح
   )48 شعر سال 279 ـ 277   صص  (./ بنوش  /، بنوش
  :و يا

به شاخوارة / به يك اشاره انگشتت/ روزاي از  و خوشه: به خانه خواهي رفت 
ها را نماز خواهي  و نازبالش/ دوباره خواهد روييد،/ هاي بلور از حباب/ برق
    . . /..برد،
  :يا
/ و در قلمرو تسليم و اعتماد زنت  /بدانسوي بد و نيك، :/ به خانه خواهي رفت 

   )262 ـ 261 صص (  . .../ خداي كوچك خوشبختي خواهي بود
   :و يا

آسانتر از دروغ گفتن / شبها كه دوست داشتن./  . .بارد  مي"ودكا"شبها كه ابرِ 
   )411ص( . . .رزانترينِ كاالهاستا/  شبها كه خوب بودن/  . . .شود مي
  

در دفترهاي بعدي اين مجموعه زبان طبيعي خويي ديگر جا افتاده است، 
 با زبان را  ي و چالشگراي اي از شعرها، نوعي كهن اگرچه گاه هنوز در پاره
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هاي زباني به  هاي عاطفي شاعرانه و تجربه توان ديد اما عمق تجربه مي
  .گيرد  وسعت مي) "ما بودگان" در دفتر  بخصوص(اي تازه  شيوه

ي  هاي عاطفي شاعر چه در زمينه  تجربه در اين مرحله پا به پاي گسترش
 و   صرفاً عاشقانه چه در ربط با تجربيات مسائل سياسي و اجتماعي عصرش

كه  . . .ي هستي، حضور در هستي، مرگ و  هاي فلسفي در مسئله تجربه
اي در زبان  ي تازه دهند، با تجربه هاي شعر او را تشكيل مي ترين درونمايه مهم

ي شگرفي است كه به نام  روبرو هستيم كه در شعر معاصر فارسي تجربه
ي از معدود شاعران معاصر كنم اسماعيل خوي فكر مي. خورد خويي سكه مي

هاي زباني پيشين كه  است كه توانسته است با فاصله گرفتن از تجربه
ي زباني جديد خود  ام، در بستر همين تجربه هاي آن را پيشتر باز نموده ويژگي

اي  هاي ساختگي ها و ابهام  را از دام پيچيدگي كه زبان طبيعي اوست، شعرش
هايي ارائه دهد كه  ود، نجات دهد و نمونهش كه به نام شعر معاصر عرضه مي

ــ  اي هاي زباني كليشه ــ و فارغ از تشبيهات و استعاره در اوج سادگي زبان
ي درخشان و  نمونه.  هاي مرسوم ادعا و فارغ از تكلف شعر باشد، شعري بي

هاست كه من آن را از ميان ديگر شعرهاي خوب  نسبتاً كوتاه زير از آن نمونه
ي آن، نقد و معرفي اين مجموعه را به پايان  م تا با طرح نكاتي دربارها برگزيده

 "زان رهروان دريا "ي   است و از مجموعه"در فرو رفتن": عنوان شعر.  ببرم
   :شود نقل مي

/ سكوت./ فرياد شد/ در من/ ترسيدن/  ”اينجا كجاست؟/ كجاست اينجا؟ ” ــ
هزار / ميان جنگل ناباوري/ د،ز  برگ رساتر مي و نبض/  خوابانده بود، گوش
من  ./درهم پيچيد/ ناگاه/ از چارسو / ــ  ــ كالف گمشدن /ي حيرت راهه

ــ ژاغرِ  و لوش/ كرد،  مي زمين فروكش/ ) . من ايستانده شدم(  ./ ايستادم
و در كشاكشِ / وزيد، شك مي: نگاه كردم./ طلبيد الشه مي/ زير پاي/ ــ بلعنده

تر  پريده رنگ/ و ماه./ كه آسمان از هم خواهد دريد/ ودروشن ب/ تاريك برگها
  ./ بود از ترس
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هاي  يكي از ويژگي(نخست اينكه در اين شعر با تتابعِ اضافات و تكرار صفات  
هاي استعاري زباني  سازي  روبرو هستيم و نه با تركيب)ي پيشين برشمرده
اي انسان،  حظهشعر تصوير يكپارچه عاطفي است از هراسي كه در ل.  قالبي

اگر بتوان چنين  ( جوهر هراسيدن. گيرد ي هستي را فرو مي جهان و همه
  ها و هم در حركت زبان  وحشت هم در تقابل حالت  و حس ) تعبيري بكار برد

اي ناب كه به نام خويي  تجربه. آيد  درمي شود و به تجربه به تصوير كشيده مي
  .در دفتر شعر ما ثبت خواهد شد

، "اينجا"ي  رِ نخست، يك جمله، صرفاً با جابجا شدن يك كلمهدر دو سط
اينجا  (: "اينجا"ي  شود و با همين تكرار و جابجايي، و تأكيد بر واژه تكرار مي
آيد و ترسيدن در   به حالتي از فرياد درمي ، فضاي ناشناختگي ترس)كجاست؟

ن آگاهي به اي:  و در سه سطر بعدي)حالتي دروني(. شود جان شاعر فرياد مي
خواباند تا   مي سكوت گوش: كند  به جهان بيرون هم سرايت مي فضاي ترس

   برگ از اين حضور پر وحشت به طپش  را بشنود و نبض صداي اين ترس
، ناگهان شعر از فضاي بيرون به دنياي درون كشيده )حالت بيروني(. آيد درمي
. شود اعر بازنموده مي از دنياي درون ش ي ترس شود و يكبار ديگر تجربه مي

 آوري كه همه "حيرت" در فضاي ترسناك "ناباوري"اين بار شاعر در بهت
  شود و اين حالت شگفت توقف و ترس سو را در بر گرفته است ميخكوب مي

 )ايستادم= (وقفه يك فعل الزم  با يك شگرد زباني، يعني تبديل ناگهاني و بي
 به عمق زبان "درون" و "بيرون" از )ايستانده شدم= (به يك فعل متعدي 

در . گردد ي زباني هم مبدل مي  به تجربه ي ترس يعني تجربه. شود كشيده مي
بار  يابد اين  از درون به فضاي بيرون راه مي بند بعدي دوباره اين حالت ترس

در بند . طلبد  مي"الشه "كند و   مي اي است كه فروكش"ژاغر بلعنده"زمين 
نگاه ": شود  از بيرون مجدداً به درون شاعر كشيده مي بعدي، اين حالت ترس

 "حيرت"اگر پيشتر اين شاعر بود كه در جنگل . "وزيد، شك مي: كردم
 متوقف ماند، اين بار با يك شگرد زباني يعني با نسبت دادن "ناباوري" و

، باد به شك يا )ي باد به كار گرفته شود فعلي كه بايد درباره ( وزيدن به شك
شود و شك و حيرت   تبديل مي)بيان ديگري از ناباوري و حيرت( باد شك به
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گيرد، و باز با يك شگرد زباني تازه، تصوير  در بيرون هم وزيدن مي
 و "تاريك"ي  آميزِ دو واژه ها، با كاربرد ايهام انگيزِ تاريك و روشنِ برگ هراس

شدنِ آسمان  و هزارپاره "ازهم دريدگي" در بافت شعر، به تصويرِ "روشن"
ها، روشن بود كه آسمان از هم   تاريك برگ و در كشاكش " :خورد پيوند مي

 در زمين باز نموده   و اگر تاكنون در جهان بيرون فضاي ترس"خواهد دريد
شود و ماه از آنچه كه   از زمين به آسمان هم كشيده مي شد، اين بار ترس مي

و  “:  تعبير شگفت و كوتاهافتد و با يك  مي گذرد به هراس در زمين مي
 كه همه  ي يكپارچه و متشكلي از ترس ، تجربه” بودتر از ترس پريده رنگ /ماه

درخود گرفته است در ساختاري  را ) انسان، زمين، آسمان و زبان (جهان هستي 
   . . .شود فشرده، ارائه داده مي

  
ي  ارنامهي شعري اسماعيل خويي از حساب ك كنم اگر حساب كارنامه فكر مي

ي  ي شعري او از كارنامه سخنوري او جدا شود، گرچه ممكن است كارنامه
اي است اصيل و ماندني  تر نباشد، اما كارنامه تر و پرحجم سخنوري او پربرگ

  چندان قطورِ شعرِ معاصر ايران به نمايش هاي درخشاني را در دفترِ نه كه برگ
 . گذارد مي
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 عباس آزاديان

  ركجادرون دوزخِ بيد
  
  
  
  
  

تبعيدي و مهاجر مسائل مشابه فراواني دارندـ هر دو از وطن دور هستند، و 
دوري از سرزمين مادري همراه است با از دست دادن چيزهاي آشناي فراوان؛ 

هاي خودماني و تاريخي كه فرد  غذاهاي آشنا، موسيقي محلي، آداب و فرهنگ
ها به كناري   اين آشناييداندـ در مهاجرت، تمامي  از آن ميييخود را جز
شوند و فرد خود را در ميان غذاهاي ناآشنا، آداب و رسوم غريبه و  گذارده مي

يابدـ تاريخ كشور ميزبان البته   مي غيرقابل هضم و موسيقي غيرملموس
 به خود تعلق داشتن را نداردـ گويا نه  ست، ولي آن آشنايي و حس يادگرفتني

اي، بلكه  اي و به جاي ديگر پرتاب شده هتنها از يك جاي دنيا كنده شد
كني كه از يك جاي تاريخ هم جدا و به جاي ديگري افكنده   مي احساس

 نداشتن ـ  گيجي تعلق اي ـ احساس شده
روانكار و محقق ) 2(هايي با مهاجر داردـ سلمان اختر اما تبعيدي تفاوت

ي را از مهاجر االصل مقيم امريكا بر آن است كه آنچه تبعيد ي هندي برجسته
ي تبعيدي است ـ اين خروجِ  كند، خروج اجباري و ناخواسته متمايز مي

ناخواسته كه معموالً ناشي از ترسِ از دست دادن جان و يا خطر زندان و 
شود كه  ي ذهني و روحي متفاوتي مي باشد، منجر به تجربه شكنجه شدن مي

 فرد مهاجر از آن تجربه برخوردار نيست ـ
پردازدـ او  به بيان اين تجربه مي”  درون دوزخِ بيدركجاي من“ر  در شعخويي

توان آن را   ايران است و نمي وطنش “: در پاسخ به كسي كه گويا گفته است
، به خوبي اين گريزِ ناگزير را كه ”ـ..  كردـ در چمداني گذارد و از ايران خارجش
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راي مثال  ــ  شود  ــ  همانند سعيد سلطانپور ب مانع مرگ نابهنگام مي
  :كند توصيف مي

 
 : / جز اين كه رفتم / / هاتان باشم؟ ام كه سزاوار سرزنش چه كرده

كه  /   جز در خامشاي گورستان نيست /  دانستم چرا كه مي
 /ام چه كرده/  توانم باتان باشم،  مي

 
هاي گوناگون داردـ بخشي از آن،  ي تبعيدي جنبه شكي نيست كه تجربه

 تعلق  ي ديگرِ تجربه، احساس ست ـ جنبه بودن و ناتواني مفعول  احساس
ي  باشد، ضمن اينكه ناگهاني بودن تجربه نداشتن و ناخواستني بودن مي

  جدايي و ترك وطن، امكان استفاده از مراسم معمول وداع را  ــ  كه نقش
گيردـ عدم  ي جان و روح را به عهده دارد  ــ  از تبعيدي مي حفاظت كننده

، همانگونه كه به طور مثال در مرگ ناگهاني دوستي و ”خداحافظي “امكان
تواند منجر به احساسات منفي متعددي شود و توان فرد را در  عزيزي، مي

خطرناك بودن شرايط ترك . انطباق با شرايط جديد تحت تأثير قرار دهد
 از  سرزمين مادري  ــ  همراه با عدم توان وداع  ــ  در فرد نوعي ترس

 كندـ ايجاد مي) 4(گي و در نتيجه خشمي ناشي از خودشيفته) 3(بودينا
 به تدريج جانشين  ي امريكايي كه نظراتش روانكاو برجسته) 5( كوهوت هانس

 از نابودي  ي اين ترس شود بطور گسترده درباره عقايد فرويد در اين زمينه مي
ناسب در گي مطالعه كرده است، كه در فرصت م و خشم ناشي از خودشيفته

ي روانشناسي معاصر به عقايد او  ي مقدمه ي سلسله مقاالت درباره دنباله
  كنيم ـ خواهيم پرداخت ـ ولي در اينجا به اين مختصر كفايت مي

 كوهوت، خشونتي كه از تحريك شدن احساسات فوق  ي هانس به عقيده
ه تواند آنچنان عميق باشد كه تمامي خاطرات خوب گذشت گيرد، مي شكل مي

تواند به نفي و يا انكار خاطرات خوب  را نفي كندـ در مورد يك تبعيدي مي
تواند آن خاطرات خوب را آلوده كند به  سرزمين مادري منتهي شودـ و يا مي

اي كه منجر به  هاي قبل از حادثه احساسات منفي، تجارب مثبت فرد از زمان
 شوندـ يروند و يا كمرنگ م تبعيد و دوري از وطن شد از ياد مي
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  :كند تر مي دو جريان جانبي اين امر را پيچيده
 ــ  پذيرفته نشدن تام و تمام در كشور ميزبان، كه مدام رنگ پوست،  اول

لهجه و غيره را به كار برده تا به او يادآوري كند كه چندان هم به كشور محل 
  اقامت تعلق ندارد، 

تواني امكان تجديد خاطرات  ــ  ناتواني ديدار از سرزمين مادري ـ اين نادوم
گيردـ  شده، به عبارت ديگر امكان كسب انرژي مجدد را از فرد مي رنگ كم

كودك دروني، كودك خاطرات، يتيم شده است ـ سرزمين ذهني، روحي از 
 گرفت و از آنجا كه در دياري دور، در  رفته را بايد وجب به وجب پس دست

رو وجود ندارد، مبارزه به نبردي ناكجاآباد اين دنيا، امكان جنگيدن رودر
 شودـ عاطفي بدل مي/ احساسي
ي  توان جزو اشعار برجسته  در اين شعر  ــ  كه آن را به هيچ وجه نميخويي

  ي خود و ديگران را به خوبي منعكس او به حساب آورد  ــ  اين تجربه
آيد،  ي دوستان ديروز و البته امروز، به خشم مي خورده از كنايه كندـ زخم مي

داند و   مي گي جانش اي به شيفته گيرد، زيرا آن را ضربه طعنه را به جان مي
 روحي كه تنها خشم نيست، اما در آن نوعي خجلت را هم  بيندـ واكنش مي
   يأس توان ديد  ــ  خجلت از رفتن به ناگزير  ــ  كه در آن نوعي احساس مي

. گذارد گذاردن بر آنچه در وطن ميتوان ديد، ناتواني از تأثير  و ناتواني هم مي
احساسي تبعيديان / ي عاطفي ترـ خويي اين تجربه تر و قطعي اي عميق به گونه
 وقتي كنايه از سوي عزيزان داخلي باشد، به  دلي آنان را به خصوص و نازك

  :آورم دهد و من چند نمونه از آن را در زير مي خوبي نشان مي
 

 : خجلت اول  
 /  من يكي /   ــ  نماد همت واالتان  ــ  / نز بلندي باالتا“

 ميرم، و از خجالت مي/   گيرم اي به خود مي مايه ي بي نمود سايه
وزين  /  :فرمائيد كه از وطن مي/   وقتي /  در آن بلندي باال،/ 

/   برداشت شودش با خود نمي/  شود گذاشت  نمي كه در چمدانش
 ”رفت ـ
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   :خشم دوم 
شهاب ثاقبِ /  ، به جان دوست زند  شود، پسچه غم كه تير“

 ”شعرم از آسمانِ سخن ـ
  

 : اش گونه و يا خشم از نوع منفعل و گاليه
  

چراغ و چشم شما  /  سوزدـ در آنجا مي /  فرمائيد، مي /  تان، چراغ“
اين /  و چيست اين ـ ـ ـ / . . .  /  !كه چي؟ /  !روشن باد

 / "در روشنايي طنازتان /   پرزهر چيست ، اين شراره/  خنجر، 
 

 :  درد تنهايي و غربت سوم 
  است،   از بس كه بيش/   به جان دوست/   كژدم غربت كه نيش“

  ”زند ما را چنين كه بر جگر خسته مي/  
 

 : پناهي  ناتواني  ــ  بي احساس چهارم 
چو  /  به جز سكوت ندارم سپر  ــ  به جان سخن ــ  /  !دريغ“

به لعن دشمنِ من طعنِ /  د دوست در كمانِ سخنتير طعنه نه
  /”مگر سكوت من آيد مرا زبانِ سخن/  :وست نيز افزودد

 
 :  گي گشته  غريبه بودن و گم احساس پنجم 

 /  !درد /  !دريغ /  كنم؟ من اينجا چه مي / وطن كجاست؟“
 / "ام من؟ كي / و دوست كيست؟ / !دريغ

 
دهدـ در اين شعر  ي تبعيدي را نشان مي خويي به خوبي احساسات چندگونه

كند،  ي سلمان اختر، تبعيدي را از مهاجر جدا مي ها كه به نوشته بعضي جنبه
هاي ديگر اين شعر خويي  تجسم برخورد عاطفي او با  اندـ جنبه ترسيم شده

كندـ اشاره  تبعيديان ديگر است كه برخالف نظرات سلمان اختر سير مي
ي دردناك و خطرناك جدايي  ، تبعيدي ناگواري تجربهكرديم كه به نظر اختر
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كند كه منجر به نفي برخوردهاي مثبت فرد در  را آنچنان برجسته مي
شودـ به عبارت ديگر، پيگيري و عزيمت ناگزير و  هاي دورتر مي گذشته

گيرد و  دردناك و البته خطرناك مانند حجابي در برابر چشم تبعيدي قرار مي
بنددـ خويي برخالف اين نظر  هاي سرزمين مادري مي يذهن او را به خوب

سلمان اختر، به هداياي گرانباري كه او از سرزمين مادري به همراه آورده 
 براي  كند تا خود را تسلي دهد، همانگونه كه كودكي كه مادرش اشاره مي

بردـ البته  لحظاتي و يا ساعاتي از او دور شده است، به خاطرات او پناه مي
ت در اين است كه كودك امكان بازگشت مادر را در نظر داردـ براي تفاو

  آور و نادانسته است ـ خويي و تمامي تبعيديان اين مسئله خود امري اضطراب
 
 /  :كرديد تفتيشم مي  /در گمرك گريز / آمديد مي /    اي كاش/   ـ ـ ـ“

 چ جز جانمو هي /  :يستن/  جز جانم/   كه هيچ در چمدانم /  ديديد تا مي
 / چرا كه ساخت ايران است /  ترديد، بي /  گرانبها، /  :نيست /   چمدانم/  
ي  و چند مشتي فرهنگ سرخوشانه / /  ـ ـ ـ/  ر از حريرِ سخنپ / :رپ و

  /”نيازِ جان و دلِ عاشقي / :ام نيز در آن جاسازي كرده/   آهنگ و رنگ
 

تواند تجارب  شاره دارد كه ميخويي در واقع به آن توانايي ذهني انسان ا
ي خود  ــ  جاي داده، هميشگي كندـ فرويد  گذشته را در خود  ــ  در حافظه

گيري روان و   هميشگي آن در شكل به اهميت تجارب كودكي و نقش
تر به  به طور گسترده) 6(شخصيت انسان اشارات مكرر داردـ مالني كالين

خواند، پرداخته است و ) 7(ني كردنتوان آن را درو  اين پديده كه مي بررسي
 قرار داده است ـ) 8(آن را در مقابله روند ديگر ذهني  ــ  فرافكني

اندـ   معنايي خاصي يافته اين مفاهيم از زمان فرويد و مالني كالين گسترش
ي برخورد  كردن و فرافكني امكان درك روانشناسانه ي دروني اين دو پديده

دهد كه  تر به ما اين امكان را مي  از آن مهمآوردـ و خويي را فراهم مي
 هاي آن عزيز ديگر  ــ  احمد شاملو  ــ  را هم درك كنيم ـ گفته

ي او قبل از  داندـ تبعيد خودخواسته يا خواسته ي تبعيد را مي شاملو خود تجربه
هاي متعدد كودكي را  ي مهاجرت انقالب ـ او همين طور در كودكي تجربه
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 بودـ همانگونه كه اشاره كرديم  تضاي شرايط شغلي پدرشداشته است كه مق
 خشم، ناتواني،  ي تبعيد  ــ  و تنها بخشي از آن  ــ  احساس بخشي از تجربه

ي شخصي خود، با  ي تجربه ست ـ شاملو به ناچار، در نتيجه پناهي  و بي ترس
اين احساسات آشناست ـ او نه تنها با اين احساسات آشناست، بلكه اين 

جربيات درون او قرار دارد، بخشي از اوست ـ همانگونه كه بخشي از ت
ي ماست ـ با درك اين تجربه، با درك اين احساسات  ي دروني همه تجربه

تواند بر آنها مسلط شود، آنها را به ضمير آگاه خود  گوناگون عاطفي، انسان مي
اده كند تا از منتقل كند، و حتي از آنها، از نيروي نهفته در اين عواطف استف

توان از  هاي جديدي دست يابدـ حداقل مي لحاظ شخصي و گروهي به قله
توان فهميد ديگران  اين تجارب خصوصي براي درك ديگران استفاده كردـ مي

 كشند و چه حالتي دارندـ چه مي
ها البته منجر به  شده، ناآگاه ماندن نسبت به آن عدم درك اين تجارب دروني

 در  فشاني خاموش شودـ آن تجارب مانند آتش تجارب نمياز بين رفتن آن 
نشيند تا بتواند راهي به بيرون بيابدـ يكي از آن  ي مساعد مي انتظار آن لحظه

گي  ريشه ي بي ي تبعيد است ـ وقتي از فردي كه تجربه لحظات تجسم دوباره
 به تواند به جاي درك شرايط ديگران، را در ذهن دارد، از تبعيد بپرسند، مي
 همدردي، به عنوان پاسخ به اضطراب  جاي درك تجربه ديگران، و  احساس

ي تبعيد و در واقع به نفي  دروني به ناگاه تحريك شده، به نفي تمامي تجربه
ي خود بپردازدـ متأسفانه از شرِ گذشته  ي بخشي از گذشته تمامي تجربه

ي ناشي از  شد مگر با بررسي و درك آن ـ فراموشي دوا توان خالص نمي
توان   براي درك آن مي  فاجعه و تالش تجارب گذشته نيست ـ تنها با پذيرش

ي ذهني و   درك تجربه به تغيير منطقي آينده دست زدـ بخشي از اين تالش
هاي عاطفي  ــ  احساسي جدا شدن از سرزمين مادري و زبان  واكنش
  جدا شدن از مادرـ احساس: ست مادري

، كه همانگونه كه اشاره شد ”ن آنچه در چمدان دارماز ميه“خويي در شعر 
هاي متفاوت  آيد  ــ به بيان اين واكنش جزو اشعار خوب او به شمار نمي

هاي عاطفي را در ديگر اشعار او هم  پاي اين واكنش پردازدـ رد عاطفي مي
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هاي  تر و در بعضي محدودترـ يكي از جنبه توان دنبال كرد، در بعضي موفق مي
  انعكاس” صبحانه“ي تبعيد است ـ شعر كوتاه   تجربه  انعكاسشعر او
 ي غربت ـ ست از اين تجربه ديگري

 
ي البرزكوه  اما نه روي شانه /  :خورشيد هست/   بيرون /  شوم ـ بيدار مي

 :فنجان سرد تنهايي/   پهلوي آن /  جاي خالي يك فنجان؛ /  بر ميز، /  ـ
 /ه ـي سياه اندو از قهوه / لبريز/  
 
 
 
 
 
 

  :ها پانويس
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  بهـرام بهـرامي
  وجهي از شعر: شعر و شعار و شعور

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  دارم
 )بگو شعار(

 . . . شماندي به ايمان مي
  يوياسماعيل خ

  
 
 

 كه بنا به رسم زيرِنام خوييدر اين گفتار كوتاه بر آنم كه به وجهي از شعر 
 از اين   از آنكه آب را بيش اما پيش. بندي مي شود نگاهي بياندازم شعار طبقه

هر دو واژه . آلود كنم مايلم تعريفي هرچند دست وپا شكسته از شعار بدهم گل
در . ي شَعرَ گرفته شده  در زبان فارسي از ريشه ي عربييعني شعر و شعار

ي شعر همان است كه ما آنرا از   واژهييزبانِ انگليسي و بيشتر زبانهاي اروپا
ي شعر و در  ايم و به معناي زيباشناسي ي بوطيقا گرفته راه عربي به گونه

يا (ار فارسي ي شع از سوي ديگر واژه. ايم تر ادبيات به كار برده مفهومِ گسترده
:  هاي زير نزديكي و يا همسايگي دارد  با واژهييدر زبانهاي اروپا) عربي

polemics, policy, polis  ي اين واژگان به يك معنا اشاره به اجتماع  همگي

  :صمصام عزيز
 ي كه براي ديگريها نم ممكن است در كنارِ نوشتهك اى كه تقديم مى نوشته

و عجوزه بنمايد كه در  قد كوتاهي ا تدارك ديدهيي  خوكه درباره ي يي مجموعه
 .ي به بخش  را به لقايش آنصورت شايد بهتر باشد عطايش

 نتوانستم زودتر از اين به ي از ديركرد كه در وضعيت خانه بدوش بهرحال با پوزش
  ... عهدم وفا كنم

ي بهرام بهرام  
  تورونتو2002   مارس
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 به ديگر سخن شعار با جمع  پس. و قانونمندي هاي جماعت و جمع را دارد
ا آماج شعار آنست كه جمع را ي تنگاتنگي دارد و درست هم هست زير نزديكي

تا تاريكي ابهامِ ديگري بر سرِ اين نوشته سايه (اما در اينجا . هيجان زده كند
 بايد روشن كنم كه شعار در شعر با آنچه در عرف، شعار شناخته مي )نياندازد

. گرچه هدف هردو سرانجام يكي است يا مي تواند يكي باشد. شود، تفات دارد
  .هاي پيدا و ناپيداي شعار در شعر نگاهي بياندازيم بد نيست به نمونه

 
 )شاملو. . . (شب از دشنه و دشمن پر/ هاي بسته  پشت در

!  ببينيد خون را به سنگفرش!/ ها به خيابان نظر كنيد از پشت شيشه
 )شاملو. . . (خون را / 

ي  و به جاي همه / خم مي شوم / ي تاريك به كوچه/ از مهتابي
 )شاملو ( ي گريمم/ نوميدان

نيما  ( ؟ تا چند زني به جانم آتش/ هان اي شبِ شومِ وحشت انگيز
 )يوشيج

 )نيما يوشيج . . . (كرده و يك شبِ دم / هست شب
 )نيما يوشيج (بادا باغشان را در شكسته تر

آزار كه در  من به موشي بي / من به فريادي در كوچه مي انديشم
 )وغ فرخزادفر! (گاهگاهي گذري دارد / ديوار
فروغ  . . . ( دلمرده و تكيده و مبهوت / گروه ساقط مردم/ مردم،
 )فرخزاد

مخفي / ي نقاب غم انگيز زندگي درسايه / آيا شما كه صورتتان را
كه زنده  / كنيد انديشه مي / آور گاهي به حقيقت ياس / ايد نموده

 )دفروغ فرخزا ( ي يك زنده نيستند چيزي جز تفاله / هاي امروزي
اسماعيل :  ( نيست بيش/ دروغي تاريخي/ ديگر / كه جغرافيا. . . 
 )خويي

از آن كورِ  / از آن شورِ كور، / از انقالب، / چرا در ايران نيستم؟
 )خويياسماعيل  (شور بخت بپرس

 )خويياسماعيل  (مرهمِ بوي تو / بي دريغ باد / بي دروغ و
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 ( ي سياه اندوه ز قهوها / لبريز / ييفنجانِ سرد تنها / پهلوي آن
 )خويياسماعيل 

  
هاي  شعار حرف: شايد حاال بشود تعريف نزديكتري از شعار به دست داد

 شاعر ،ي نيما به گفته. انگيزي است كه معناهاي بزرگ در پشت سر دارد تهييج
همين كه ... كند زيرا كلماتند كه مصالحِ كارِ او هستند به كلمات خدمت مي«

 معني، شرط اصلي  پس...  آن معني است ساند، آن كلمه، خاصكلمه معني را ر
شود و   كلمه برجسته مي)و هم در شعارِ شعرگونه(در شعرِ شعارگونه »  ...است

  .كند در شعر يا در شعار حكومت بالمنازع را از آنِ خود مي
  ي گسترده از شعار كه مراد من است مي توان كمابيش اما درونِ اين گستره

و من در اينجا تنها به . ي شاعرانِ ايران را قرار داد شعرهاي اجتماعيي  همه
 )درونِ دوزخِ بيدركجا(هاي او   و آنهم در يكي از مجموعهخوييي شعر  بررسي

در اين چارچوب بسنده مي كنم، كه اگر اين محدوديت را رعايت نكنيم كار 
 .اين نوشته به انجام نخواهد رسيد

 كه آوردم، مشترك است همانگونه كه گفتم ييها هي اين نمون آنچه در همه
، وجه اشتراك همان خويياز هست شبِ نيما تا فروغ تا . معناهاي بزرگ است

گرچه آن . هاي جماعتي دارد و گاه فرديه معناهاي بزرگ است كه گاه اشار
  .هاي فردي هم سرانجام به يك معني جماعتي است اشاره

ي درون دوزخِ بيدركجا به چشم مي آيد و آنچه در بيشتر شعارهاي شعرها
  اش هايديگر در مقاله. شود  مي همانست كه از عنوانِ كتاب هم احساس

 اشاره مي كندو ييي انسان معاصر به اين بيدركجا ي اومانيزم و آوارگي درباره
 هيچ جزئياتي يي در ترسيمِ اين بيدركجاخويي. نامد  مي»ذات تاريخِ بودن«آنرا 

  :گذارد را فرو نمي
از اين نبودن، از اين    / ، خوشي ماـُاز اين گ /  چگونه بگويم؟ 

   /  . . .نامي بي
 

 براي   مي آفريند در زمهريرِ اين تهيكده كه خواننده دلشييو سرسختانه فضا
  .يك ذره گرما و آفتاب له له بزند
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 كه او است ي ماياكوفسكي گفته  درباره)اگر اشتباه نكرده باشم(ايليا ارنبورگ 
كم به  كند كه كم بالن آنچنان همواره فرياد مي  بر مونيي بر البرز و پاييپا

 ديگر آن توانِ و توشِ فرياد را از  كني و فريادهايش  عادت مي فريادهايش
توان چنين   مي ي شعرهاي اين گزينه هم كمابيش در باره. دهد دست مي

غولي يخين در زمهريري حضورِ متمركز . اي صادر كرد فرمايشِ بزرگمĤبانه
يك ... شود  لغزان برآن به هرسو پرتاب ميييكرانه كه آدمي چون گو بي

اي نور و روشني و   فلسفي در جهاني كه ذره پرتاب شدگي به هستي از قماش
 . نيست يا اميد روشني خواب و خيالي بيش

  
هي در خود من هنگام برگردانِ اين شعرها به انگليسي در زمانِ اقامت كوتا

آنچنان بيمار و خراب به تورونتو برگشتم كه ) تگزاس(  ورث داالس فورت
عليرغم اين آزمون شخصي، من شعرهاي اين . هرگز از يادم نخواهد رفت
تر مي يابم، نه به دليلِ اينكه زماني با   برجستهخوييگزينه را از ديگر شعرهاي 

 بلكه به دليلِ آنكه ) شدهاي فرعي با كه شايد از دليل (ام آنها زندگي كرده
جاي برخي شعرها . مند است اي يكدستي بهره شعرهاي اين مجموعه از گونه

 در »چرا كجايم« و »از ميهن آنچه در چمدان دارم« يا »براي كشتن«مانند
از اين چند شعر كه بگذريم باقي يك حال و ... كنارِ شعرهاي ديگر نيست

اوج اين . ي انسان مي گويند آوارگيي  هواي يگانه دارند، و سخن از تهيكده
سنگ بر « و »اي از زمهرير ي دوباره در پيري«سرودها در دو شعر او با نامِ 

 نشانگرِ توانِ شاعري است ييي نيما  هم در زبان و هم در  ساختارِ شعري»يخ
  است  لباسِ مناسبي پوشانده) با تعريفي كه از شعار كردم( . به شعار در شعر كه

 :كه گفتمهمچناني 
 

بر زمستانِ /  گشته پرتاب  / از كف كودكي /  چون يكي پاره سنگ
  /  سرم، مي  / سرم، مي   / اي مرده، با سطحي ازصيقلِ يخ درياچه

   . . ./غربت اين است /  وحشت اين،/   حيرت اين،/  سرت اين، ح /سرم، مي 
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  )پويان (منصور پرهيزگار
  علم و عرفان مدرن در شعر

  »فلسفه دن كيشوت« 
  
  
  
  
  

 از ورود در مفاهيم و معناي اين شعر بلند از اسماعيل خويي، نگاهي گذرا  پيش
علم و تحوالت معاصر در نظريه  شناخت و انديشه علمي الزم است  به تاريخ 

البته . با مضامين فلسفه علمي مكنون در شعر آشنا شويم تا بعداً بهتر بتوانيم 
هاي علم و فيزيك  يافت كه متاثر از ره  از شعر ييدر طي  مقال، قسمتها

 به عنوان شاهد، ذكر  جديد و يا بيانگر مقوالت فلسفه و انديشه جديد است، 
  .خواهد شد

 از گذاري طوالني از دوران عصر  هاي فيزيك جديد، اينك پس يافته
همِ دو بنياد م. شود و تامالت عارفانه شرق  نزديك مي  به اشراق )1(روشنگري 

، جهان را )3(و ديگري نظريه نسبيت  )2(علمي قرن بيستم يكي نظريه كوانتوم
از دورانِ روشنگري    نمايد كه فالسفه و عرفاي شرق پيش بدانگونه  ترسيم مي
جديد  دانهاي  تا آنجا، كه برخي نتايج و  اظهارات فيزيك. بدان معترف بوده اند

اينبار نه باورهاي . توان داد يز نميرا از اظهارات و شطحيات عرفاني شرق تم
هاي علمي كه بر پايه محاسبات رياضي استوار  بلكه  آزمون و يافته ذهني، 

  .دهد شرق را مورد تائيد و بازگويي قرار  مي ي  است استنتاجات عارفانه
او اول بار چنين . )4( كرد روح و مادهارسطو موضوع علوم را به دو بخش

ا نهاد و از آن تاريخ براي  دو هزار سال، علوم مبتني بر روح بن تقسيم بندي را 
بندي ارسطو را تائيد كرد و   مسيحيت بعداً تقسيم . از ارجحيت برخوردار شدند

  .وسطي به رسميت شناخت برتري علومِ رباني را در طول قرون 
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و  تكاني به ستونِ پايه نفوذ ارسطو و كليسا در برتري علوم ديني )5( رنسانس
هاي علمي بر روي طبيعت  ساخت و براي اولين بار  اهميت بررسي رباني وارد 

، مطالعه سيستماتيك بر روي  15در اواخر قرن  . را خاطرنشان ساخت( ماده)
. و اهميت برخوردار گرديدند طبيعت آغاز گرديد و آزمايشات علمي از اعتبار 

گاليله . گرديد ت همراه هاي علمي با توسعه فزاينده رياضيا اين عالقمندي
 تجربي را با رياضي همراه ساخت و پايه علوم  اولين دانشمندي بود كه دانش

  .جديد را بنا  نهاد 
بندي قديم طرح  جديدي را از تقسيم) 6( دوآليسم17ِتفكر فلسفي در قرن 

 ذهن و ماده بنا نهاد، )ثنويت(علوم را بر دوآليسم   دكارت موضوع . ريخت
بر . ديگري عرصه اي مستقل در بررسي اند ر يك مستقل و جدا از آنچنانكه ه

و جدا از آدمي تلقي  مبناي اين  تقسيم بندي ماده به عنوان چيزي بيجان 
اصول  نيوتن .   گرديد گرديد و جهان ماده بعنوان كثرتي از اشياء متفاوت فرض

ر ساخت و مكانيكي خود را بر بنياد جهان نگري مكانيكي چنين ثنويتي استوا
 دلِ 19 تا پايان قرن 17از نيمه دوم قرن . مكانيكي  را پي افكند پايه فيزيكم 

قوانين  طبيعت به . صحنه گردانِ تفكر علمي گرديد نيوتني فيزيك مكانيكي 
از جانب خدا وضع گرديده اند تلقي  ابدي كه بالتغيير   عنوان قوانيني ازلي 

بر بدن مورد تاكيد    ذهن و برتري عقل  بدن ازييبدين نحو جدا.  گرديد مي
ي آن به عنوان اجزاء مجزا و بريده از  طبيعت و صور عديده. قرار گرفت

انسان بدين نحو از . مندي انسان قرار گرفت يكديگر  مورد بهره برداري و بهره 
 انسان از طبيعت در يياين جدا.   گشت و بر آن مسلط مفروض طبيعت مستقل 
  . انجاميد و از همنوع خويش  بيگانگي از طبيعت پي آمد خود به

نگري مكانيستي سودمندي و زيانباري همزمان به  بندي دكارتي و جهان تقسيم
چنين رويكردي موجد  پيشرفت فيزيك كالسيك و تكنولوژي  . بار آورده است

  هاي علوم در دوره اينك يافته. بسياري نيز آفريد گرديد و در مقابل نتايج مضّر 
 و )8( يعني تفكر يوناني اوليهييارسطو هاي دورانِ ماقبل   به ايده)7(جديد
  .دهند هاي شرق ما را ارجاع مي فلسفه
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نگري مكانيستي، جهان نگري فالسفه و عرفاي شرق، ما را  در مقابل جهان
در اين . خوانند و وحدت وجودي از جهان  فرا مي به ادراكي ارگانيك 

در بافتي و ارتباطي ارگانيك  عت و هر آنچه موجود، نگري انسان و طبي جهان
شي از موضوع قابل   ذهن از ماده و يا ييآنچنانكه جدا. با يكديگر قرار  دارند
تنگاتنگ   و تعيينات ماده در پيوند  و ارتباطي ييغايت نها. تميز و تعيين نيست
پيوندي آنچه مادي است در همان حال روحاني و . سازند تماميتي واحد را مي

لذا عوامل تغيير و تحول نه . بخشد و متحرك، هستي  عالم را تجسم مي زنده 
لذا الوهيت و  ربانيت چيزي . اند شي بلكه ذاتي ماده و دروني در بيرون ماده و 

عوامل كنترل و تحرك در درون ماده و لذا . آن نيست بيرون ماده و فائق بر 
  .در كليت وجود مستتر  است

و .   وت گفت   تا كه زيبا شود جهان،   بايد   بار ديگر خدا خدا گردددن  كيش
دن .   باز  آيد،   بايد از هر چه دين رها گردد  تا كه با ذات خويش خدا،  

هايي كه دين   ليك   خطاست   آنچه.   خدا هست ،  پس:  كيشوت گفت
خدايي كه دين جز او؛   ليك   نه  و خدا هست و هيچ چيز نيست .   آموزد مي
  )122   از فراز و  فرود جان و جهان ـ ص:  دن كيشوت(.   آموزد مي

هايي چون الكتريسيته و مغناطيسم از تئوري  فيزيك جديد با كشف پديده
مكانيكي فاصله گرفت و  سرانجام با تئوري كوانتوم و  نيوتني در فيزيك 

ها و  يافت چنين دست. را به كناري زد تئوري نسبيت، فيزيك مكانيكي نيوتن 
در دست يافتن به كُنه  هايي  در علم، باور علماي عهد روشنگري را  پيشرفت

و هستي  قوانين حاكم بر طبيعت، بدان معني كه چنين قوانيني  بيرون از اراده 
هاي طبيعي موجوديت و عامليت دارند مردود  بشر در تعيين عملكرد پديده

  .شمرد
 ماده، به كمك تكنولوژي جديد يير مورد طبيعت غادانان قرن بيستم د فيزيك

آنها براي رسيدن . و بيشتر تحقيق كردند  كمتر به نتيجه رسيدند هر چه بيشتر 
اعماق ساختار اتمي ماده رسوخ كردند و هر بار در   به ذره و عنصر نهايي به 

فيزيك اتمي به فيزيك . گرديد هر مرحله، جهاني از حيرت بر آنها گشوده 
علمي در مورد  هاي   انجاميد و بررسي در ساختار  اتم به بررسي)9(ينه اتميپس
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اجزاء پسينه اتمي كشيد، اما همچنان سوال در مورد ماهيت و كُنه عنصر 
هاي فيزيك جديد در فرآيند پيشرفت خود  يافته. جواب ماند ماده  بي اليتجزاي 

ضا، زمان، ماده، ابژه، فيزيك كالسيك را در مورد  ف ناگزير دريافتهاي رايج 
نگري  عوامل را به كناري نهاد و جهان سوژه و رابطه علت و معلولي مابين 
  .استنتاج كرد گيري و قوام است  نويني را كه همچنان  در حالِ شكل

فيزيك كالسيك بر آن بود كه جهان مخلوق و معلوم است و قوانين بنيادينِ 
توان آن   اسبابِ علمي و خرد علمي ميلذا به كمك . اليتغيرند طبيعت ثابت و 

اين قوانين ثابته از الزام، قطعيت و  . بشر درآورد قوانين را كشف و در خدمت 
اي از نظر فلسفي به  نگري چنين جهان . بيني پذيري برخوردارند قابليت پيش

بندي اي آن بود  چنين تقسيم نتيجه . بند  بود  پاي»جهان«بندي در برابر تقسيم
و  ان را مي توان به نحو دقيق به عنوان موجوديتي شي اي، ماورا كه جه

در اين بررسي موضوع .   در مورد شناخت علمي قرار دارد»من«ماسواي 
 مورد  نظر قرار )سوژه(و مستقل از عوامل شناخت   مجزا )ابژه(شناخت 

  .گيرد مي
.  پي نهاد فيزيك جديد را هاي سه دهه نخستين قرن بيستم، اساس باري يافته
پذير نيست و زمان بنا بر  علمي جديد مكان از زمان  جدايي نگري  بنا بر جهان

هاي متفاوت در اقصا نقاط   با سرعت)بزرگ جاذبه اجرام بسيار (شرايط ماده 
قرار دارد و مجزا در مكان  زمان تحت تاثير مكان . جهانِ  وجود درگذر است

   . اي چهار  بعدي انجاميدنظريه نسبيت لذا به دريافت فض. نيست
ماده . هاي پسينه  اتمي، ماده در مكاني متقن فاقد الزامِ حضور است در بررسي
در . دهد سطحي از بررسي تنها تمايالتي  متفاوت از خود نشان مي در چنين 

شوند و با  به عنوان احتماالت محسوب مي تئوري كوانتوم اين تمايالت 
 بيان )10(احتمالي ردند و به شكل امواج گ معادالت رياضي  مرتبط مي

  .گردند مي
 به يگانگي و وحدت جهان وجود شهادت  تئوري كوانتوم در كند و كاو خويش

هاي مجزا و مستقل از  توان به پاره جهانِ وجود را  نمي يعني اينكه . دهد مي
چنين همبودگي و همپيوندي، انسان نيز  در . يكديگر تفكيك و تحليل كرد
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ماهوي و خردمندي  شود و استقاللِ  اليتجزاي جهانِ ماده محسوب ميجزء  
شاهد  آنچه مشهود است در  پيوندي تنگاتنگ با . او مورد سوال قرار مي گيرد

 و همراه با )يعني ناظر و شاهد(قرار دارد و جزء اتمي در ارتباط با عاملِ مطالعه 
  .دهد واكنشات  او، فعل و انفعاالتي متفاوت نشان مي 

 مستقل ديده نمي ييبدين معني عناصر پسينه اتمي به عنوان عوامل و اجزا
آنها در . و فعل و انفعاالتي مجزا و  قائم بذات دارند شوند كه از خود معني 

عوامل بيرون از خود و نيز با موضوع شناخت  بطنِ واكنشاتي كه در پيوند با 
اين بدان معني است كه  . يعني انسان  دارند، بايد فهميده و آزمون شوند

شناخت ايفا  تبادالت ميان ناظر و منظر و تفاهمات ناظر نقشي اساسي در  امرِ 
  .نمايند مي

كه در بر گيرنده (در فيزيك جديد، جهان وجود به عنوان تماميتي يگانه و واحد
 بدون (شود  كه در تحرك و تغييري مدام  در نظر گرفته مي  )انسان نيز هست

اجزاء و جوارحِ گوناگون اين كليت واحد . قرار دارد  ) تعيين شده پيشقوانيني از 
كه در اين فعل و انفعاالت، ذهن و  در  فعل و انفعالي پيوسته با يكديگرند 

اي از اين مجموعه  داده   تعقل بشر، جزيي اليتجزا و داده و در عين حال  پيش
سر  اي   و همينهزمان و مكان هم مفاهيمي هستند كه در اين بافت. است
  .زنند مي

مقصد اين !   زان كه مقصد چيست؟:   مقصدي نيست:   دن كيشوت گفت
 شدني اينسوي هر  آن شدني است؛   و آنسوي هر  . جهان جهان شدن است
  )129  همانجا ـ ص(.   شدن همان شدن است

 چنين دريافت يكپارچه و مرتبط از جهان وجود در تباين با انديشه هاي فيزيك
نظريه وحدت وجود . در تقارب با انديشه هاي  عرفاني شرق است مكانيكي و 

وجود، كه حكمت شرق، به نحوي از انحا بدان   و پيوند التعيني مابين تجليات 
. علم جديد مشابهت دارد هاي  ها و دريافت خواند، بسيار به يافته ما را فرا مي

كه قابل  ي نهايي بوده اند گرِ  غايت فالسفه و عرفاي شرق همواره منادي
تجزيه و تفكيك نبوده و همĤره خود را در تجليات و تبارزات گوناگون اشيا و  

 است كه در عرفان )11(اين آن اكسيري . گر مي سازد وجود جلوه هاي  فرآورده
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  و ستون پايه دستگاه وجود و جهان  كه اساس شود  ايراني عشق ناميده مي
  .ماده است

 توسط 1920هاي   كپنهاگ از تئوري كوانتوم كه در اواخر سالتعابير مكتب
ارائه گرديد از  اهميت بسيار در تقارب مابين فيزيك   )12(بوهرو هايزنبرگ  

شروع مدل كپنهاگ بر پيوند و  نقطه . جديد و حكمت شرق برخوردار است
فته همانطور كه گ . ادغام  پروسه شناخت و تجليات نامتقن ماده استوار است

بلكه  هاي بررسي و نظاره در تئوري  كوانتوم نه به تعين و قطعيت  آمد سيستم
واقعيت پسينه اتمي واقعيت و روندي غيرقابل  . دهد به احتماالت گواهي مي

است، آنچنانچه پروسه شناخت خود در كار كرد و تبارز عمل و  بيني  پيش
ك فيزيك قديم است كه اين دريافت  نافي ادرا . العملِ ماده موثر است عكس

كوچك و مستقل از يكديگر  توان به واحدهاي  بر آن بود كه جهان را مي
و تبيين  بدين معني علوم طبيعي، طبيعت را تشريح . تقسيم و  تجزيه كرد

اين گفته بر . كند بلكه خود محصول تبادالت مابينِ انسان و  طبيعت است نمي
خت و يا فرضيه شناخت تغيير كنند، آن داللت دارد كه چنانچه ابزار شنا 

از اينجا .  موضوع شناخت يعني شي نيز تغيير خواهد كرد  و تبازرات  خواص
. در امر شناخت از اهميت  برخوردار گرديد ايده مداخله در مقابلِ ايده مالحظه 

غوطه وري در اقيانوسِ  و اين همانا همان حكمت شرق است كه شناخت حق، 
خوب و  بر اين مبنا، تفاوت ماهوي مابين . طلبد ق  شدگي ميوجود و فنا در ح

شود و محلّي از اعراب  بد، مرگ و زندگي و نور و ظلمت از ميان برداشته مي
  .گذارد  مكانيكي مبتني بر ثنويت باقي نمي نگرش براي 

 پيشنهادي انقالبي در مورد فضاي سه بعدي كه در آن زندگي )13(انيشتين 
انحناي فضا . او گفت كه اين فضا  منحني شكل است. كرد كنيم ايراد  مي

هر جا حجم شي . اندازه بزرگ است بي هاي  هاي جاذبه حجم ناشي از ميدان
است و درجه انحنا،  فوق العاده  بزرگي وجود دارد، فضاي اطراف آن انحنايي 

 به كند بستگي   از آن  تخطي مي)14(اي كه هندسه نوع اقليدسي  يعني اندازه
اين نظريه نه تنها قابل انطباق بر تنوعات . حجم و وزن آن جسم يا شي دارد

توان   آن مي انحنا در  اطراف ستارگان و كُرات است بلكه بر اساس مكاني 
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به عبارت  ديگر بر . بزرگ مورد مطالعه قرار داد   انحناي فضا را در مقياس
  .توان معلوم داشت  كل ميرا در  معادالت انيشتين، ساختار جهانِ وجود  اساس

 نظريه نسبيت، فضا هرگز قابل انفكاك از زمان نيست،  از آنجا كه بر اساس
كه زمان، مكان بعد (از جاذبه، ما را به ادراك  فضاي چهار بعدي انحناي ناشي 
هاي    مكاني انحنايي، اعوجاج_در فضا . شود رهنمون مي  )سازد چهارمي را مي

را از آن دست كه هندسه اقليدسي بر  نها روابط فضايي ناشي از انحنا نه ت
بلكه طول فواصلِ  دهد  تشريح آن همت گمارده است تحت تاثير  قرار مي

  .دهد زماني را نيز تغيير مي
 و بنا بر سرعتي كه در زمان ــ مكان سطح حركت  زمان آنجا ديگر بمقياس

  ر فضا، بر اساسهمانطور كه  انحناي مكاني د. نيست يابد در حركت  مي
نكته مهم . جرياِن زمان نيز متفاوت است كند،  جاذبه اجرام سنگين، تغيير مي
است كه ناظر در   زماني وقتي قابل مالحظه  آن است  كه تنوعات گردش

گيري  در فضاهاي مختلف  جايي در فضا ثابت بماند و ساعتي كه جهت اندازه
 به   اگر ناظر همراه با ساعتش.مورد استفاده قرار مي گيرد متحرك باشد 

  كه جريانِ  زمان كُند است، ساعت او و دريافت او چرخش فضايي داخل شود 
در . دهد قابليت برتافتنِ تفاوت را از دست  مي كند و ابزار او  كُندي پيدا مي

  . فضا و زمان خيلي اندك است فضاي كره زمين، تاثيرات جاذبه بر روي 
العاده حجيم و سنگين سر و كار   كه با اجسام فوق)15(ولي در فيزيك فضايي 

ها، انحناي زمان ــ مكاني پديده  كرّات، ستارگان و  كهكشان دارد؛ نظير 
از اهميت آنجا برخوردار مي شود كه  اي  چنين پديده. توجهي است قابل
   . اي شود اندازه بزرگ دچار سقوط جاذبه اي  بي ستاره

اي از سير فرگشتي خود برسد  اي كه به مرحله ارهبر مبناي فيزيك فضايي، ست
تواند دچار سقوط  جاذبه، فاصله مابين  عناصر، تنزل يابد مي   كه بخاطر افزايش

حجيم، كه حداقل بزرگتر از خورشيد ما است، دچار   همچنانكه اين ستاره . شود
شونده، حتي نور از سطح آن   اين انحناي تشديد براساس. شود سقوط مي

و عالئمي از آن  در اين  مرحله هيچ نشان . تواند به بيرون از آن بگريزد نمي
در اين صورت آن ستاره ديگر . شود  نمي  منعكس به بيرون از جهانِ خويش
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. نامند  مي)16(را حفره سياه يا چاله سياه  قابل رويت  نيست و بدين دليل آن 
 1916بيت، در سال ، بر مبناي نظريه  نس سياه پيشاپيش هاي  وجود چاله

  .بيني گرديده بود پيش
 از تاريخ    وارهانديم از سياهچالهاي كهن در زمين پيش: دن كيشوت گفت

چاله هاي سياه  راه فضا در فرازمان نيز ما را   ديري   :   خود را ذات نو شونده 
  )118   همانجا ـ ص(. داشت اسير خود نتوانند 

گرايد كه در مرحله نهايي،  نان به كندي ميدر مرحله چاله سياه، زمان آنچ
نهايت زمان متحمل  بنابراين سقوط كامل  ستاره، بي . ايستد زمان از حركت مي

شود، لحظه سقوط كي فرا   مي منقبض اي چنين بي اندازه  وقتي ستاره. شود مي
زمان و طول . است معني   نظريه نسبيت چنين سوالي بي رسد؟  بر اساس مي

بندي هر چه ديگر، بستگي و  نسبيت دارد به  ، همچون زمانعمر ستاره
  .مقياسي ناظر چارچوب 

هاي مستقل و مطلق  در نظريه عمومي نسبيت، زمان و مكان به عنوان هستي
گيري زمان و مكان، برمبناي موقعيت و حركت  تنها اندازه نه . اند فاقد ارزش

هاي  ت متفاوت در قسمتبلكه زمان با سرع ناظر، از نسبيت برخوردار است، 
ما در تجربه  حركت خطي زمان آنچنانكه . متفاوت جهان در حركت است

كنيم قابل  تعميم به جهان هستي   مي روزانه خود، در دنياي فيزيكي، حس
هاي متفاوت مافوق سرعت نور در  فرضًا اگر دو ناظر كه با سرعت . نيست

 نظاره كنند، ترتيب زماني حال حدوث واقعيتي را حركت باشند و در  عين 
بدين معني تعليل  و تحليل . كرد حادثه را بطور متفاوت درك و فهم خواهند 

كه در ادراك زمان ـــ   وجود و يا در انهدام هستي افسانه اي است  در پيدايش
  .گنجد مكاني محدود ما نمي

يچ نيست،   يعني،   زيرا،   نتوان بود   هيچ آغاز و ه:   دن كيشوت گفت
تا به چند رنجاني   در ! بخردا.   روانِ درياي   اين  جهان را هاي  پاياني   آب

.    آنِ آغاز و آنِ پايان را:    دو سراب بزرگ روانه .  تمنّاي نيستن جان را
  )127  همانجا ـ ص(
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عرفا مدعي شده اند كه نه تنها توانسته اند به ماوراء جهان سه بعدي عروج 
آنها زمانِ خطي و توالي خطي .  عرصه بي زماني پا نهاده اندبه  كنند بلكه 

و در غايت و در بي زماني وقايع غوطه ور  حوادث را پشت سر گذاشته 
ازل و ابد در لحظه حال  . چنين  تجربه اي را زمان در كار نيست. اند گشته

در  كند و آدمي در غايت وجود كه فاقد گذشته و آينده  است  حلول مي
  .گردد العيني مستحيل مي طرفه

غايتي نيست،   اين فضاينده   همچنان باز هم فزاينده :   دن كيشوت گفت 
دن .    آينده باز آينده است داشت؛   پس گذشته اي  مي هر گذشته .   است 

نهايت  چه را كان نهايتي  دارد؛   ليك   بي غايتي هست   هر :   كيشوت گفت
همانجا (خود چه غايتي دارد؟    نهايت   آنسوي  بي:    خود است غايت خويش

  )128 ـ ص
گذشته . بندي زمان به گذشته، حال و آينده فاقد معناست در جهان روح، تقسيم

متجلي است و لحظه  كنوني در انكشافي ابدي، ازليت را با  در لحظه كنون 
 چنين وضعيت روحي اي به. به همراه دارد خود، در پهن دشت بي مكاني، 

انفسهم با خود و در خود  في ماند كه زمان و مكان را در اسفار  چاله سياهي  مي
. خواهيم شد بدين معني ما به فرگشتي خدايگونه  متحول . دارد سرشته مي

مگر نه اين است كه خدا كه از زمان و مكان تهي است ، انسان را به سيماي 
آنجا كه قالبِ تن در هم  ما را  قابليت خدا بودگي هست؛  پس.  آفريد خويش 

در  خود . از بند و قيد روزمرگي آزاد فرگشت كنيم دريم و به ما بودگاني 
. زمان ـــ مكاني مستحيل گرديم نگنجيم و در عشق، عشقي نامتجسد، بي 

  .اي از درياي عشق  شويم ، آنگاه خود قطره پس
پاره ديگر .   ما خدائيم، پاره هاي خدا:   دن كيشوت گفت   ـ تا بگويم من 

 آن كوه؛   پاره ديگر آن  ستاره دور؛   پاره ديگر اين سرور،   اين  اين درخت،  
 ماه؛   اين قلم؛   اين سرودن؛   اين كاغذ؛   اين  مالل؛    شور؛   اين پگاه؛  

  )123  همانجا ـ ص(  اين خيال؛   اين حال ؛  
. شود زماني مي بودگي هم  ترتيب زماني بدل به هم)روحي(در تجربه عارفانه 
اشياء و صور هستي در  كنار يكديگر موجودند و چنين  اي  در چنين تجربه
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كرانگي، آنجا كه زمان و مكان بهم  بي اي البته ايستا نيست، و در  تجربه
شود و گذشته و  مي براي عارف زمان متوقف . پيوندند،  در جريان است مي

  .گردند آينده در اكنون متجلي و متبلور مي
زماني است كه حوادث در آنجا با  فيزيك نسبيتي عرصه بررسي مكانِ بي

. ارتباطات بر تجزيه  و تحليلي علّي استوار نيستند اند و  تنيده يكديگر درهم 
گنجد چه كه  عليتي نيز در تحليل نمي آنجا كه جهت معيني در كار نيست، 

  .گردند  فاقد معني مي»بعد« و »پيش«مفاهيم  
هاي سنگ،   همانا،    هاي اتم از پيشينه سفرِ تا پسينه:   ن كيشوت گفتد

اين جهان پاسخي به انسان :   دن كيشوت  گفت.   معناست بودگاه تكاملِ 
  )120   همانجا ـ ص(. پاسخ آنسوتر است:   نيست

 به )ترك دنيا(عرفا با پشت سر گذاشتن جهانِ مبتني بر زمان و مكان 
در چنين . اند كه در آن از روابط علت و معلولي درگذشته نهند اي پاي مي وادي

عشق گرديده است آنچنانكه در مطلق خدا  واحه اي عارف همه جان و همه 
ساحت بيكرانه عشق يا  . شود اي از نور الوهيت مي گيرد  و خود بارقه سكنا مي

ساحت   پندارند، مي) 17(آنچنان كه بودائيست و هندوئيست در ساحت  كارما 
فكر و عقلِ . بي زمان و مكاني و ساحت عاري از تعينات علّي و تحليلي است

گر را در چنين ساحتي رخصت دخول نيست، چرا كه هر چه  و  تحليل گير  اندازه
واقعيت در حقيقت  مستتر است و تكثر اشياء  . كه هست نمودي از غايت است

هاي  ديگر از تعيينات و بازتاب  حقيقت را. و حوادث در وحدت ماده ادغام است
  .توان تفكيك كرد آن در واقعيت  نمي
تا بپرسي .   چيست معنا؟   همين كه بپرسي معنا چيست:    دن كيشوت گفت

همانجا ـ (. هست؛   ور  نپرسي كه چيست،   معنا نيست كه چيست،   معنا 
  )120  ص

چنانكه علما و عرفا مفتون عقل در تجزيه و تحليالت تعقلي نيستند، آن
آنها به تجربه واقعيت  اشتياق دارند نه به تحليل و تشريح  . دانشمندان بر آنند

و دقت و غور خردمندانه در ساحت  پردازي  از اين روست كه نظريه. تجربه
كه ابزارِ شناخت تعقلي  لذا زبان . ها از  اولويت و فرهمندي برخوردار نيست آن
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و كارسازي   است در عوالم  عرفا از همينه  جشو مبادالت فكري و نقد و سن
دارند و بر آن نيستند كه ديگران  ها اسرار در دل محفوظ مي آن. بهره است بي

ها به اشاره، تمثيل  آن.  از وجود ارشاد و اجبار سازند را به راه و دريافت خويش 
 كه طالبند گويند كه آنان گزيده و پوشيده  مي  كنند و سخن بسنده مي و استعاره 

اسطوره و . و حديث مفصل از مجملي خالصه بخوانند بايد خود وصال جويند 
شعر براي . گويي است براي حقيقت ترين وسيله  اي مناسب حكاياي اسطوره

كه توسط آن احوال و  عرفاي ايران زمين هماره وسيله و چارچوبي بوده  است 
  .است يافته  تصويري بازتاب ميتجربيات عارفانه، در زباني رمزآلود و در بافتي 

ذات دريا اگرچه بر خورشيد و باد و به هر ديگري از اين : دن كيشوت گفت
ماند،   تا به جاويد،   باز،   خود هماني كه بوده   برگشوده  مي همه گيرندگان  

  همانجا ـ ص(.  نيمي از دريا نيز   همچنان  درياست زيرا،   يعني،  :   ماند مي
126(  
 عين پيوند و يكپارچگي عالم، حركتي در درون، كليت جهان موجود را در در

اين سيالن و تغيير، از ذات ماده . برد  مي سيالن تغيير به پيش خود، دمادم در 
چرا  . بيني شونده باشد كه كنترل شونده و يا پيش برمي خيزد و چيزي نيست 

ست و در چنين بافتي، متحول ا كه ذهن متفكر، خود دراندوده در اين كليت 
و عوامل  به عبارت ديگر ماده . آن را جدايي از موضوع بررسي ممكن  نگردد

  و بدين. محيطي آن در پيوند و بافتي بهم تنيده و مرتبط با يكديگر قرار دارند
  .ناپذيرند معني راه و مقصد از يكديگر تفكيك

تنِ كلِ اين فرا زان كه راهي نيست   رف:   مقصدي نيست:   دن كيشوت گفت
  )129   همانجا ـ ص(. خارا

 اجزاء  بنابراين خواص. ناپذير است هستي ماده از حركت و تحول آن جدايي
قابل فهم و بررسي اند كه  بر زمينه حركت مورد مطالعه قرار  پسينه اتمي آنجا 

  .گيرند
كند كه محك و ميزاني در امر   تشبيه مي»واال«شاعر هستي را به شعري 

چرا كه عقل ناقد و  سنجشگر در غايت توانمندي،  تابد؛  گذاري برنمي ارزش
چرا كه امتزاج عين و . وجود است  و شعر  خود جزء اليتجزاي زيبايي آفرينش
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آن بر عين ممكن  ناپذير است آنچنانكه وقوف ذهن و كنترل  ذهن  گسستني
  .ناشدني است

ناسي علمي و اين همانا ناپذيري كُند زيبايي از زيباش همچنين است تفكيك
ناپذيري صور ماده از اسباب و صورِ  است كه بر جدايي تعميم نظريه كوانتوم 

  .دهد شناخت گواهي مي
شعر هستي .   شعر مصنوع را عياري هست   سنجه اي نيست شعر واال را

اي تو نيز   در  خود يكي واژه.   كن طرفه شعر يكتا  را فهم :   زبان خود دارد
اين درخت،   آن كوه،   واژه ديگر آن ستاره   باشكوه؛   واژه ديگر اين شعر 

.    واژه ديگر اين خيال،   اين حال   دور؛   واژه ديگر اين سرور،   اين شور؛
  )130  همانجا ـ ص( . خود سروديم مصرع ديروز؛   بسرائيم  بيت فردا را

 و در  يش، پديداري متحرك است كه در منظومه خو هويت هر چيز ، پس
لذا فهميدن، . موجود در منظومه آن  قابل تعريف است ارتباط با ديگر عوامل 
همچو صور ماده، ماهيتي منفرد و ثابت  پايان است كه،  پروسه اي متحول و بي

مستلزم فهميدن ارتباطات متقابل   ذرات پسينه اتمي  فهميدن خواص.  نپذيرد
 از  عواملِ پيرامون خويش قابل  آنها با ميان آنها از يك طرف و تاثير و تاثر مت

طرف ديگر است كه در اينجا ذهن پژوهشگر خود نقشي در پروسه شناخت 
  .بخشد نمايد و بر محصول شناخت تاثير مي ايفا  مي 

كه هايزنبرگ (انطباق نظريه نسبيت و نيز نظريه كوانتوم و اصل عدم قطعيت 
اي از   تازه د، ما را به نگاه و نگرشبر جهان ماده و دستگاه وجو  )مبدع آن بود

 كالسيك علم بدور  كشاند كه بسيار از نگاه و نگرش مي ماهيت و فلسفه وجود 
  .شرقي نزديك است نگري   عرفاني جهان ولي به نگاه و نگرش
همچو پايان،   هم از آغاز،   از تكامل نيافت خواهي بهر   :   دون كيشوت گفت

نه  شگفتي، در آرزوي محال،   گر كه ناپخته .   كمالِ فرجامي  ييگر بجو
.  از روندگان مي گير،   تا نميري به قعرِ ناكامي كامِ دل .   سوزد از خامي

  )127  همانجا ـ ص(
هاي  انطباقِ اصل عدم قطعيت در مسائل اجتماعي، نااطميناني در تحقق آرمان

شيد، اما انسان توان پو ها را جامه تحقق  نمي آرمان. است انسان متعهد 
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 در راه آرمان نهر  پويد و خون خويش مي آرمانخواه، سودا زده، راه آرمان 
  كند مي

دانم   تا  دانم انسان كيست   نيز مي دانم گوهر چيست؛   ليك مي من نمي
ست كه  دانم،   چيزي و آرمان،    اما   مي .  هست انسان هست،   آرمان 

  )132  همانجا ـ ص(.نيست
كشند تا كه چه بسا   مي  پيش اهان كشتي در خشك بر گُرده خويشخو آرمان

  ناآمده، به همت روزي از روزگاران 
فرزندانِ آدم بر آبهاي جاري حقيقت سوار شود و راههاي دور را تا غايت وجود 

  .طي كند
چه كسي   گفت كشتي به خشك نتوان راند؟   !   دون كيشوت!   پدر،   اي پدر

    چيست اين  كه بسي قرن هاست كه ما   آرمانمندانش كشتي ار نيست،  
بي آنكه ره ز مقصد  :  رانيم  مي خند خندان   بر اين خشك   همچنان پيش

و گامكاه شود   و پيشِ هر فرود و فراز   بگذاريم   تا نفسگير  باز؛   يا   كز پس
  ما را  

  )134  همانجا ـ ص (ي اين بازدانستن؟ هاي باتالقي چند و چون
اي هوشيار و سرشار از شادابي نوانديشي، شاعر را به تجديدنظر  چنين بازنگري

در چنين . دارد الگوهاي فرهنگي و علمي وامي باورها و كهن نسبت به 
  .بيند مي رويكردي است كه او حتي دن كيشوت را دگرگونه 

دن كيشوت ديگر سرداري مسخره كه از نهايت ضعف در جهان توهم و پندار 
او خردمندي است . ستيزد نيست و با دشمني خيالي مي تازد   اسب مي ويشخ

 و »حق جويي«را در  ها  كه به عمد عمل سفيهانه قهرمانان و شواليه
از  اينجا شاعر روايتي ديگر . گذارد  مي  به نمايش انديشي در رفتار خويش مطلق

گويد كه   مي مي سازد و بدينگونه به ما)خالق اثر( »سروانتس«قهرمانانِ 
هاي جهان واقع، هويت ثابت و  شخصيت نيز همچون  هاي داستاني شخصيت
  .خواند و از نو كشف كرد توان باز ها را نيز مي پذيرند، آن متقن نمي

گمان خوب  گُرد فرزانه، پهلوانِ يگانه، دلقك پير گوهر آرمانگراي انسان را بي
  :  شناخت مي 
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ركابِ يكي  مانست،   هم  مي كه با سوارشهم از اين رو بود   كه بر اسبي 
مانست،    ـ   مي به گيتي   همه آدابِ مهتري  را  ـ كم يا بيش پرستنده   كه 

در  انگار ـ  . جز او     كه يكي بود و هيچ نبود ييرو و به ياد و براي دلبر مه
 يا،  يعني،  كه به سوي هر:  تاخت ،   سوي ديوانِ آسبادنما ميييعوالم نيكو

وز همين رو،   چون دروغ، آشكار نيست كه چيست ـ   .  انساني نيست  آنچه 
  )131  همانجا ـ ص(. انداخت آخت،   تير مي تيغ مي

دشت فراغت از  اسماعيل خويي در شعر بلند دن كيشوت ما را به پهن
 از ساحت  او ما را بر بال شعر خويش .دهد پرواز مي هاي زمان ــ مكاني  تلواسه
و سياحت، ما را از جاذبه  او در اين سير . برد  فرا مي  و مرزهاي آن بسعقل
كند تا لمحه اي در سيالن هستي و در  باوري رايج آزاد مي باوري و دين علم

.  تجربه كنيم  را در وجود و وجود را در خويش با غايت هستي، خويش پيوند 
ي را در شعر فارسي افقهاي نوين شعر اسماعيل خويي همچنان زنده و پوينده 

  . از اين قرارست ييگشايد و شعر بلند دن كيشوت شاهد مدعا مي
  
  
  
  
  
  

  :ها پانويس
 
1. The Enlightenment 
2. Quantum theory 
3. Relativity theory  
4. Spirit + matter 
5. The renaissance 
6. Dualism 
7. Most modern times 
8. Heraclitus  سانی چون ک  
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   مايكل بيـردو  حكاكياحمد كريم
  پيمان وهاب زاده :  برگردان
  يي درباره شعر اسماعيل خو: اي شعرـه كرانه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بر زندگي و افكار، ييل شيواشاعراني هستند كه آثارشان به صراحت و در كما
اي كه در آن ساخته شده و شكل  جايگاه آنان در  سنت شعري و همچنين بر 

اي برجسته از اين  گونه   نمونهخويي اسماعيل . دهد اند، شهادت مي گرفته
را نه تنها در تعهد به  شعر همواره اين شاعرِ معاصرِ ايراني . شاعران است

در زندگي   به  مسائلِ سياسي و اجتماعي، بلكه  فلسفه يا در عالقه ديرپايش
فعال، ولي غالباً تنهاي شخصي نيز كه تجربه تبعيد غناي بيشتري به  آن 

مترجمانِ اين مجموعه اميدوارند كه با فراهم . همراهي كرده است بخشيده، 
 بتوانند به خوانندگان در درك بهتر شعرهاي وي   مهم، ييآوردنِ چند راهنما

  .دكمك كنن
 و ييتحصيالت ابتدا.  در مشهد به دنيا آمد1317 در نهم تيرماه خويي

 اولين مجموعه 1335اين شهر به پايان  رساند و در سال  متوسطه خود را در 
كند ـ منتشر   اي خام رد مي عنوان مجموعه  را ـ كه امروز آن را به  اشعارش

تربيت معلم تهران وارد عالي  سال بعد به تهران عزيمت كرد تا به مدرسه . كرد
شد و به تحصيل    دولتي به انگلستان فرستاده   با بورس1340در سال . شود

 است كه دكتر احمد كريمي حكاك دانشيار زبان و ادبيات ييمطلب حاضر مقدمه
 استاد Michael Beard مايكل بيرد   واشنگتن و دكتر  فارسي در  دانشگاه 

  انگليسي و(شمالي بر منتخبي دو زبانه  ادبيات انگليسي در دانشگاه  داكوتاي 
 اين منتخب اشعار  . اند  شاعر معاصر نوشتهخويي شعرهاي اسماعيل  از(فارسي

Edges of Poetryاين مقدمه از زبان انگليسي به فارسي برگردانده .  نام دارد
مترجم اين نوشتار از نظرات و راهنمائيهاي  الزم به توضيح است كه . شده  است

و از ايشان سپاسگزاري سود برده  مفيد دكتر كريمي  حكاك بر ترجمه اين نوشتار 
  . كند مي

  مترجم 



  هاي شعر كرانه:  جانِ دلِ شعر 
  

۵۶ 

ايران    فلسفه به   از دريافت فوق ليسانس پس. فلسفه در دانشگاه لندن پرداخت
 در مدرسه عالي تربيت معلم  بازگشت و همراه با اقامت در تهران به تدريس

 با يكي از همكالسان خود در دانشگاه لندن خوييدر همين  سالها،  . پرداخت
حاصل اين ازدواج كه بعدها .  بود ازدواج كرد” فرانكا“نام   به ييكه زني ايتاليا

  .بود  انجاميد دو فرزند ييبه جدا
 پنج مجموعه شعر منتشر خوييدر تهران و در خالل پنج سال بعدي بود كه 

ي جوان و شناخته شده در شعر نو خود را به عنوان  شاعر كرد و با اين كار 
آغاز شده و با كار شاعراني  همچون  ) 1338ـ1274(ايران، كه با نيما يوشيج 

و فروغ فرخزاد  ) 1369ـ1307(مهدي اخوان ثالث ) 1304: تولد(احمد شاملو 
اين آثار عبارتند از بر خنگ .  رفته بود، تثبيت كرد به  پيش) 1346ـ1314(
، از )1350(، زان  رهروان دريا )1349( بر بام گردباد ،)1346(راهوار زمين  

اي از  گزينه. )1352(و فراتر از شب اكنونيان   )1351(صداي سخن عشق 
ليكن ششمين مجموعه شعر وي بر  .  انتشار يافت1352اشعار  وي نيز در سال 

 انتشار 1357 ساحل نشستن و هستن در آستانه  انقالب ايران يعني در سال 
   براي شعر نو ايران همانا  گسترشخوييبه گواهي اين آثار، دستاورد . يافت

مقال آن به ساحت تفكر تجريدي بوده است و ژرفا بخشيدن به آنچه در آن  
 به عنوان يك ماركسيست و خويي. شد  ناميده مي دوران تعهد اجتماعي 

 ماركسيسم زمين ـ و نه زير  تاثير  در باختر  پژوهنده فلسفه غربي كه افكارش
روح مجادله و نوعي  شوروي ـ شكل گرفته بود، پيچيدگيهاي باريك بينانه، 
  .جديت در هدف  را به مقال سياسي آن دوران عرضه كرد

 از ماركسيسم عمدتاً به منزله فلسفه و نه ايدئولوژي سياسي، وي خوييآگاهي 
 تاريخي را كه بسياري از  اصول تفكر ديالكتيكي و ماترياليسم را قادر ساخت 

اي كه  تا آن روز در  درآورد كه خواننده را به گونه در يك رشته شعر به بيان 
 شعرهاي  بخش اين شيوه بيان الهام . سابقه بود، درگير سازد شعر ايران بي
 در )1352(” شدن بر رود پر سرود “ و )1348(” شمال  نيز“بسياري مانند 

 باران  ت، انديشه  شاعر به بارشبراي مثال در شعر نخس. كتاب حاضر است
دهد به تامالتي   ويراني قرار مي آبادهاي جنوب تهران را در معرض كه حلبي 
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شود، و در همان حال،  متقابل طبقات اجتماعي منتهي مي درباره  وابستگي 
 توفاني كه در راه است، ييگو او را به  پيش خشم وي از نابرابريهاي اجتماعي 

الوقوع را   فكر نابودي قريب تر  شعر در سطحي فيلسوفانهآنگاه . كشاند مي
  تولد دوباره پس پشت سر نهاده به افكاري درباره ويراني و بازسازي و امكان 

  .رسد از مرگ مي
 غلبه خوييتوان گفت كه شعرهاي سياسي در كارهاي اوليه  اگرچه مي

نها بيان سياسي اند كه در آ كارهاي شاعر جوان  بوده اند، لحظاتي در  داشته
در  . شدند آشوب زده پديدار مي به صورت خاشاك سطح آب بر ساحل رواني 

شوند  مي  ظاهر ييها هاي ديگر، مشاهدات شخصي به صورت واحه لحظه
هاي گذشته، انديشيدن به رخدادي  كه در خالل آنها شاعر به يادآوري  خاطره

وقتي  كه من “. پردازد مي براي آينده ييو يا به تصوير كشيدن آرزو شتابناك 
كه در آن چهره مادربزرگ شاعر براي نخستين بار به  ، )1347(” بچه بودم

در . نمونه چنين شعري است شود،  صورت يك شخصيت شعري  ظاهر مي
آورد، شعر  ياد  مي بيان ديد كودكانه از جهان كه نويسنده بالغ اكنون آن را به 

توازن  به لحاظ سبك، همين امر در . ردگي هم خاطره و هم آرزو را در بر مي
 ميان خاطره شاعر از معصوميت كودكانه و  ميان سادگي و  پيچيدگي به تنش

  .دهد از پيچيدگي اي كه وي به درون آن نفوذ  كرده ميدان مي درك وي 
رود، همانا ميخانه   مي  به سوي آرامش  كه در آن اين تنشيييكي از مكانها

، ميخانه  مفهومي دارد مانند آنچه كه در غزلهاي خويي در شعرهاي . است
 مسدود با  ييفكري است، فضا اي  ميخانه واحه. حافظ به كار رفته است

دهنده كه نقطه مقابل هياهوي كوچه، شلوغي مدرسه،  تاثيري تسكين
سروصداي مسجد و ازدحام مكانهاي آشناي  ديگري است كه در آنها فرد با  

شاعر، همانند نياي . پذيرد و تجربه شكل مي كند  فرهنگ برخورد مي
كرده، در جستجوي    اش ،  آگاه از برهوت بيكراني كه احاطه نامدارش
اي كه تاثير  شراب نيز آن را شدت  در چنين لحظه.  است اي آرامش لحظه

 را با ريختن قطره اشكي رها سازد و در همان  تواند خويش بخشيده، شاعر مي 
” ميخانگي“.  حالت در شب بعد ـ و شعر بعد ـ مطمئن باشداين حال از  تكرار 
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وي را به  جستجوي چنين پناهگاهي هويدا  ، كه شمار آنها نياز خوييهاي 
رسد جامعه   به نظر مي سازد، آشكارترين نشانه آرامشي تخيلي است كه  مي

  .جديد كمر به نابودي آن بسته است
اي دشوار   ايراني به گونه فزاينده روشنفكران  از انقالب نقش در سالهاي پيش

قطبي شدن مقال سياسي  انتخابي ،ناخواسته را به جامعه  . گشته بود
شدند تا ميان   به تدريج ناچار مي روشنفكري تحميل كرده بود، و روشنفكران 

شد يكي  منزوي مي سكوت و يا قرار گرفتن در كنار حاكميتي كه به سرعت 
در   بويژه دردناك بود، زيرا وي خوييتي  براي چنين موقعي. را انتخاب كنند

در سالهاي واپسين  حكومت . ميان رهبران چپ انقالبي دوستاني داشت
 چريكي فرو گذار  هيچ تالشي براي در هم شكستن جنبش سلطنتي، رژيم از 

شد، امكان ماندن هيچ صداي اعتراضي  نكرد و فشاري كه بدين  ترتيب ايجاد 
 آرمانهاي  از  ستايش  هرچند خويياي  در چنين برهه. گذاشت جا نمي را به

نسبت   دست نكشيد، ليكن هرگز نتوانست ديدگاه انتقادي خود را  اين جنبش
” ديدارگاه جان و خطر كردن“ مانند ييشعرها.  سازد   خاموش به اين جنبش

در . دهند اين  معضل شاعر را نشان مي) 1349(” در آفتاب بزرگ”  و )1348(
 به زندگي   كه در درك چريك از ورودش بينيم  نخست، گوينده را ميشعر 

نو ايمان شخصيت  كند، در صورتي كه در دومي طلوع روز  چريكي شك مي
  .سازد   دارد محكمتر مي اي كه در پيش شعري را در مبارزه

وي خود را در حال دور . اين سالها در زندگي شخصي شاعر نيز آسان نبودند
ليكن مجال يك رابطه . داشت  مي كه زماني  دوستش ديد  ميشدن از زني 

يك رابطه پرشور  و . ميخانه نبود تر از مجال آسودن در  ديگر نيز ماندني
داد كه  دست قرار مي توفاني شاعر را زير فشارهاي ناخوشايند جديدي، از آن 

در   از اينها ـ آنگاه كه به  طرز زندگي زميني و سطحي طبقه مرفه  وي پيش
 سرانجام به نزد همسر  پيشين خود خويي. تهران نه گفته بود ـ رد كرده بود

هاي   اين تجربهخوييشعر . دوام بود ليكن اين رجوع نيز بي بازگشت، 
رو “و ) 1355(” غزلواره بدرود با سارا” شعرهاي .  دردناك را ضبط كرده است

 كه به يي شعرهارا در  هاي اين ماجراي پيچيده   جنبه)1357(” به دريا
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سارا،  در شعر نخست، . آورند  هستند، به كالم در مي اي عجيب لذتبخش گونه
شود كه درگيري ذهنيشان با  شخصيت كتاب  عهد عتيق، نماد كساني مي

اي كه حتي  در تصورشان هم  كند به گونه آنان را فلج مي گذشته، زندگي 
ي اهميت دختر شاعر، وي كوچك و ظاهرًا ب   در شعر دوم، خواهش. گنجد نمي

براي انتخاب راهي به سوي آينده  دارد تا  از نابختياري امروزين خود  را وا مي
به وسيله دختر تشنه  در اينجا پدري در ميانه درگيريهاي  طالق . مدد بگيرد

كند كه از چشم دخترك به  او سعي مي. شود خود در ميانه شب بيدار مي
كه در ميانه تصويرهاي سنتي غولها و پريان به يابد  خويشتن  بنگرد و درمي 

بخشد اين انديشه  است    مي در پايان، آنچه به وي آرامش. است تله افتاده 
در قالب سارا به تصوير كشيده شده بود، به   زني كه   برعكس كه دخترش

 خواسته بود،  آبي كه دخترش در مقابل ليوان .  خواهد رسيد آرزوي  خويش
پدر آشفته فكر  شايد . كند  دور اين آرزو را در ذهن بيدار  ميتصوير درياي

 كه آغاز كرده است، يي در جستجو انديشد كه طالق به دخترش چنين مي
رود و شاعر اين را نشانه  دختر شاعر دوباره به خواب مي.  خواهد كرد كمك 

  .كند مي  تلقي  يك پايان خوش
را در كنار هم قرار دهيم، ” رو به دريا “و” غزلواره بدرود با سارا“هرگاه دو شعر 

 ـ خواه در خوييتركيبهاي . بينيم  را آشكارا ميخوييموضوعي شعر   گستره 
باشند و خواه از رخدادهاي به  ظاهر بي اهميت  حال و هواي اساطير انجيل 

شعر را به حركتي در زمان مبدل  روزمره الهام گيرند ـ نهايتاً جوهر شخصي 
براي وي،  . دهند بدين  ترتيب خبر از آگاهي ژرفي از تاريخ ميسازند و  مي

رخدادها و تصويرها ـ چه كوچك و چه بزرگ ـ اين  امكان بالقوه را دارند كه 
صرفنظر از اين كه . اي شاعرانه كه طبيعتي تاريخي دارد بدل شوند انديشه به 

ي دارند يا تنها در  داشته باشند كه جاذبه جهانييريشه در روايتها اين  رخدادها 
هاي وسيع پيوند داشته باشند خواه نه،  با  گستره يك مسئله شخصي، و خواه 

شعري كه . ظرفيتي شاعرانه  هستند  همواره داراي ييچنين وقايع و تصويرها
 است، )1351(” خزان در انفجار “ است خوييبهترين مثال اين جنبه از شاعري 
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كه او   شاعر درباره تغييرات اجتماعي است كه در عين  حال نشان دهنده افكار
  .پندارد آنها را قريب الوقوع مي

گفت و شنود نيز داراي چنين قابليتي است ـ خواه به بيان درآمده باشد و خواه 
 شعري سياسي است )1356(” كوچكترين برادرم، اما“.  منتقل گردد در نگاهي 

برادر كوچكتر، . رد  يكديگرندسياسي در حال برآو كه در آن دو نسل از فعالين 
   بزرگتر براي مبارزه در راه انقالب در پيش تندروتر و تودارتر، راهي را كه برادر 

كه هيچ كاري مگر ثبت رنج  كند  برد و او را متهم مي گرفته زير سئوال مي
بزرگتر كه با  برادر .  هم كرده است ها را  مايوس موجود نكرده و حتي توده

 شاعر است، در  دفاع از خود  ار شعري به كار گرفته شده شخصتوجه به ابز
اي را  گويد كه او كاري مهمتر از اينها هم انجام داده، و آن اينكه آينده مي 

ربط  ليكن برادر كوچكتر اين را بي. كوچكتر  ترسيم كرده است براي برادر 
ورد كه وي آ را به ذهن برادر بزرگتر  مي اين گفتگو اين انديشه . داند مي

اساساً براي قضاوت كردن  شاهد زمانه خود بوده، حال آنكه برادر كوچكتر 
  .  كند ، زندگي مي درباره زمان، نيز  درباره برادر خويش

در نقدينگي “ و )1349(” حتّا اگر چون توفان گويا باشي“ مانند ييدر شعرها
سوي مرزهاي گفتگوي  شاعرانه شكل تبادالتي را در دو   )1352(” مرگي آبي

آميز به   لحني  كنايه  از پيش امر بيش گيرد و اين  ايدئولوژيكي به خود مي
شاعر است در تاريخ  شعر دوم بويژه دربرگيرنده بازنگري . بخشد شاعر مي
در پسِ  پشت اين شعر دو داستان كتابهاي درسي درباره انوشيروان .  كشورش

. ه به دادگري  شهره است قرار دارد از اسالم ك اي ايران پيش پادشاه افسانه 
: خورد  كاخ خود به مانعي برمي اين داستانها پادشاه در كار گسترش در يكي از 

 آن به پادشاه  در كنار قصر پادشاه قرار دارد، از فروش   اش پيرزني  كه كلبه
 شنيدن تصميم پيرزن،  كه شاه به  محض گويد  داستان مي. كند خودداري مي
به معماران خود دستور  كه كلبه پيرزن را به زور از او بستاند، به جاي آن 

ديگر مربوط  داستان . دهد  كه كاخ را در پيرامون كلبه محقر پيرزن بسازند مي
زنجيري كه : به تصميم انوشيروان است در نصب  زنجيري در بيرون كاخ خود

ست  كه فكر  اييزنگي در شبستان پادشاه وصل است و براي استفاده رعايا به 
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آيد، شاه  هنگامي كه زنگ به صدا درمي. ظلم شده است كنند به آنها  مي
گويد كه يك بار  داستان مي. كند مي شخصاً به امر اجراي عدالت  رسيدگي 

عدل او را  با  بيند كه زنجير  آيد، شاه خري را مي كه زنگ به صدا درمي
دهد تا صاحب خر  ن ميشاه فوراً فرما.  به حركت درآورده است گردن خويش

فهمد كه به راستي صاحب چارپا از او كار  را به حضور بياورند و از او  مي 
  .داده است و قوت كمي به حيوان مي كشيده  زيادي مي

 از دو داستان نه تنها به خاطر انتقاد از نظام پادشاهي حاكم بر ايران كه خويي
 كه از طريق كتابهاي ييزشهامفهوم سنتي  عدالت و ساير ار براي بازانديشي 
 را  بر پايه  وي نظر خويش. كند مي شوند استفاده   داده مي درسي آموزش

هاي باستاني و  ويرانه ريزد كه از  رهيافتي متداول به گذشته ايران پي مي
درباره   ييها هاي باقيمانده به عنوان  نقطه عزيمتي براي طرح انديشه افسانه

سازد كه به  جاي   داستان را چنان باز ميخويي. كند گذشته استفاده مي
از نظر . گردد اي اخالقي به يك معضل فكري منتهي مي نتيجه رسيدن به 

 داستان را بر پايه دوگانگي مرسوم ميان نقد  شناختي نيز، وي عملكرد  ييزيبا
نقد فرهنگ كه در اين  شعرها  . كند و نسيه در شعر كالسيك فارسي بنا مي

شاعر را به  رسد كه   به آنجا ميخوييخورد، در شعرهاي اخير  به چشم مي
  .شود بازانديشي در بسياري از  مسائل گوناگون فرهنگي رهنمون مي

 كار شاعري خود را آغاز خويياي كه در آن  با ظهور انقالب شرايط اجتماعي
كه موانعي كه در راه آزادي بيان  وقتي. تغييرات اساسي  شد كرده بود، دچار 

ديگري از ميان برداشته شدند، به  نظر    اعر موجود بودند يكي از پسش
گرفته بود با سرعتي   به كار   در شعرشخويي كه ييرسيد كه سمبلها مي

كه   1356در سال ” ده شب شعر“در . شوند آور به ضد خود تبديل  مي سرسام
  يكي از خوييتوجه همگان را به سوي جامعه روشنفكران جلب كرد، 

 هنگامي كه معلوم 1357در سال . انقالب بود هاي اصلي طرفدار  رهچه
كه جاي سلطنت را  شد كه جمهوري اسالمي آن  شكل حكومتي است  مي

رسيد كه    بسيار پيچيده تر از آن به نظر مي خواهد گرفت، اين نگرش
در يك دوره دو ساله، كانون نويسندگان ايران، . كردند تصور مي روشنفكران 
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دو  دوره فعاليت خود هرگز از سوي نظام  ني روشنفكري كه برغم سازما
روشنفكري در  ايران  سلطنتي به رسميت شناخته نشد، به عنوان نهاد پيشرو 

اعضاي  ، 1357در نخستين انتخابات آزاد اين كانون در فروردين . ظهور كرد
ي زود  خيلخويي.  را به عنوان  عضو هئيت دبيران انتخاب كردندخوييكانون 
  .يافت را در مركز زندگي روشنفكري در ايران انقالبي  مي   خويش

خواهانه و پيشرو در  حكومت جمهوري اسالمي در سركوب گرايشهاي آزادي
كانون نويسندگان ايران به منزله يك نهاد .  درنگ نكرد ائتالف انقالبي ايران 

تا  سال  خوييبا تمام اينها . شد مهم روشنفكري متحمل ضربات سختي 
خود را نامزد   چندان شناخته شده و مورد احترام بود كه بي آنكه 1358

 به   براي انتخاب به مجلس  كند سه هزار  رأي به نامش نمايندگي در مجلس
 البتّه بي حاصل ماند ولي شاعر غيرمذهبي و   اين تالش. صندوق ريخته شد 

حمايت دولت خيابانهاي گروههاي متعصب پيروان امام كه با  بي خدا از سوي 
تا دو سال بعد .  بودند، در مخاطره قرار گرفت تهران را جوالنگاه خود ساخته 

و مراكز فرهنگي و  زنان فراتر رفت و  دامنه حمله اين گروهها از كتابفروشيها 
 به كانون  يورش . به منازل مخالفان و به ويژه روشنفكران نيز كشيد

و  دستگيري و اعدام شاعر فقيد سعيد سلطانپور نويسندگان باالخره  منجر به 
. بسياري ديگر از فعاالن و اخراج صدها استاد و  نويسنده از دانشگاهها گرديد

اي تعيين كننده در روند انقالبي بود  از روشنفكران، اين لحظه براي بسياري 
 1361در اوايل سال . آن كمك كرده بودند كه  ايشان خود به شكل گيري 

سال و اندي مخفيانه ايران   از يك  اره را در پنهان شدن يافت و  پس چخويي
 خواهد  ، شعري كه بعداً به آن پرداخته )1362(” امام طاعون“. را ترك كرد

  .شد، حاصل حال و هواي آن روزهاي دشوار است
بازگشت به بورجو “ در تبعيد در شعر بيادماندني خوييآغاز زندگي 

اين شعر تكان .   ثبت شده است)Borgio Verezzi”) 1363ورتزي
اي است از  نمونه  است، خوييدهنده كه احتماالً يكي از بهترين كارهاي 

اين شعر در واقع بيان . آورد  وارد مي اي  كه درك تبعيد به شخص ضربه
ناپذير تجربه تبعيد بر كسي   است درباره خُسران  جبرانييها قدرتمند انديشه 
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،   در اين مورد به خصوص. آيد  برمي ت تازه خويشدرك موقعي كه در صدد 
 به همين دهكده ساحلي  بيست سالي پيش  از سفري كه خوييهاي  خاطره

. شود  وي مي احساس  كرده بوده است، برانگيزنده Genoa” جنوا“نزديك 
 در شرايط تبعيد  دست يي در حالتي ماليخوليا  خويش شاعر براي بيان احساس

در آغاز شعر، چشم انداز دريا . شود اعر قرن هشتم هجري ميبه دامان حافظ ش
از درون قطار بر  آن چشم دوخته، يادآور خاطره سفر بيست سال  كه شاعر 

اي عاشقانه  حافظ را به ياد  آنگاه، خاطره . شود  وي به همين دهكده مي پيش
و  پيرانه سر  باز عاشقم   بيني  من نيز  حافظ جان  مي“: آورد شاعر مي

دردناك به پايان  شعر با به زبان آوردن راه حلي هر چند ”  .ام همچنان ديوانه
  .شاعر بايد خود را با شرايط تطبيق دهد: رسد مي

. نظم اين شعر بر پايه خطابهاي شاعرانه به اشخاصي غايب نهاده شده است
ترين اين  گفتن شاعر با  سلف خود حافظ از خالصانه در اين ميان، سخن 

گويد كه   با سراينده غزلي سخن مي وي در اينجا . رود ا به شمار ميخطابه
شد  از سر پيمان   به ميخانه  نشين دوش حافظ خلوت“: مطلع آن چنين است

چنين  شيوه مراجعه به ديگري كه از نظر كاربرد ” .گذشت با سر پيمانه شد
 اي است، گفتگوي بين دو سبك را به ذهن  ابزار شعري شيوه پيچيده 

به اين بيت حافظ تقارنِ اين شعر را كه همانا نقطه  خواننده آشنا . آورد مي
حافظ و غرقه شدن ناگهاني او در ورطه  تعادلي است ميان آرامشِ هميشگي  

واژه شبيه به هم ـ  پيمان و  مستي، در شيوه بيان زيباي حافظ با استفاده از دو 
  .يابد پيمانه ـ درمي

 نشانگر اداي احترام و در عين حال لحن خوييجمعبندي كوتاه و شخصي 
من نيز  پيرانه سر  “آميز وي  كوتاه و تا  حدي كنايه عبارت . آلود اوست شكوه

در شعر  حافظ . به بيت بعدي غزل حافظ اي است  در واقع اشاره” باز عاشقم
 حتي ـ ييبسا رؤيا اي ـ چه   به صورت خاطره از خود بيخود شدن شب دوش

 به خواب  باز به  شاهد  عهد شباب آمده بودش“: شود رده ميبه ياد آو
كننده  دارد،  اي خودنكوهش  جنبهخوييپاسخ . ”سر عاشق و ديوانه شد پيرانه 

و اين چنين ! دست كم در اين يك حالت شبيه هميم: بگويد خواهد  انگار مي
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به خود كه گاهي رنگي مايوسانه نيز  اي  است كه زندگي در تبعيد، با  مبارزه
 كردن  و براي  فراموش گيرد، براي به ياد آوردن بهترين خاطرات گذشته  مي

   . شود اوضاع مصيبت باري كه فعالً در فرهنگ وي جريان دارد، آغاز مي
. كند  با چنين دركي از گذشته، آخرين دوره كار شاعري خود را آغاز ميخويي

 از آن كه در  يم كه بيشدوره شاهد  ديدگاهي از تبعيد هست در كارهاي اين 
 ييدر  شعرها. در واژگان رواني ريشه دارد واژگان سياسي ريشه داشته باشد، 

بر “ و )1372(” به غربت از جان دلگرفته “، )1372(”  الري ياد خروس“مانند 
را  شود كه فكر   تبعيد همچون وضعي ظاهر مي)1372(”  شاخ توت كهنسال

تواند با  انسان  تبعيدي مي. سازد يده مي و واكنشهاي آدمي را پيچ مغشوش
  در اينجا خروس. خواب برخيزد و در ميانه روز به خواب رود  از ييالال
تواند بانگ  آوري چون شراب مي خواب تواند قمري باشد  و داروي  مي

آواهاي  تبعيدي در   نخستين شواهد چنين خوييدر كارهاي .  بزند بيدارباش
 به چاپ رسيد، ظاهر 1371ان و جهان كه در سال كتاب از فراز و فرود ج

اين كتاب  بيانگر خشم و عذاب و نيز غرور و شرم شاعر است در . شود مي 
 ـ يا شايد انزوا ـ  كه در فكر فرد تبعيدي ييخاصي از تنها هم آميخته با شكل 

 درباره اثر ريشه كن شدن است بر )1367( ” تكاني خانه“. خانه كرده است
لندن خو كرده است كه  شاعر چندان به آسمان خاكستري . د  تبعيديادراك فر

حال،  در عين . پندارد اي كثافت  مي  را لكّه اش شعاع آفتاب بر كف خانه
تكاني آستانه  تكاني ذهني و از طريق آن به رسم ايراني خانه شاعر به خانه

. كند مي بيني  كند و آغازي ديگر را در سال جديد پيش اشاره  مي نوروز 
 بيزاري  اي  نيست و اين حس جديد يا تولد دوباره شاعر در انتظار هيچ رخداد 

 ديگر   بر عكس. سازد آورده نمايان مي خود را در طنز تلخي كه در عنوان شعر 
، خانه تكاني )خود هستند يعني آنان كه در ميهن و در ميان عزيزان (ايرانيان 

  .چ رويدادي نيستوي براي هيچ كسي يا در انديشه  هي
در اين مرحله شاعر قادر است وقايعي را كه پيشتر وي را به خشم آورده بودند، 

ما اين . دار، بيان كند اي نيش عميقاً غمگنانه  آميخته با كنايه در شكلي 
، شعري درباره قتل فريدون  فرخزاد، شومن، )1371( ” بچه بد“ويژگي را در 
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 رخ 1370شهير فروغ فرخزاد، كه در سال  شاعر خواننده و ترانه سرا، و برادر 
قتل توسط دولت ايران طرح  باور همگاني بر اين است كه اين .  بينيم داد، مي

تبعيدي  ريزي شده و بخشي بوده است از كارزار  تروريستي بر عليه مخالفان 
با اين حال بسياري از سازمانهاي سياسي مخالف جمهوري اسالمي در  . دولت

علت اين امر شايد اين . كردن اين عمل شهامت كافي به خرج ندادند محكوم 
” بچه بد“اين مسئله از .  شهرت داشتييگرا  همجنس بوده باشد كه مقتول به 

درباره چارچوبها و  هنجارهاي اخالقي  آميز  نه شعري سياسي كه كنايتي طعنه
رانيان نيز در اي حتي از نظر سياسي آزاديخواه ترين . سازد جامعه ايران مي

همان  مسايلي مانند  گفتگو درباره رفتار جنسي در جمع خوددار هستند، و اين 
 به  ترس. گيرد  انتقاد خود را به سوي  آن نشانه ميخويياي است كه  نكته

مركزي شاعر ـ بيان شده همچون احساسي كه والدين به    منزله احساس
 آسيب پذيري كه  بر آن احساساست  كنند ـ تاكيدي  فرزندان خود  القاء مي

شركت دارند، در خود  بسياري از ايرانيان تبعيدي كه در فعاليتهاي  سياسي 
  .كنند  مي احساس

 را از  اش  براي آن كه خود و خوانندهخوييدر اين دوره همچنين عزم پيشين 
 دروني براي ييخود متقاعد سازد جاي خود  را به جستجو عظمت فرهنگ 
ياد آوردن خاطرات كودكي به مردي  دهد كه در هنگام به  نوعي شادي مي
ـ حتي اگر براي  امكان گرم شدن در آفتاب يك خاطره . دهد مسن دست  مي

  ياد خروس“در  . شود بر ادامه زندگي  نباشد ـ دليلي مي اي بيش لحظه
، شاعر قدرت به ياد آوردن فرجامي چنين ”بر شاخ توت كهنسال“يا در ” الري 

او در شعر اول از كابوسي . انگيزاند طريق خواب  يا تخيل برمي  را از زودگذر
 خانه پدري را ديده كه چشمهاي  سبز  آن خروس بيرون پريده است كه در 

با وجود آن كه افكار . آورد در مي انگورين مادر بزرگ محبوب وي را از كاسه 
 از اظهار نظر او رسد،   به بيان  اوضاع كشور مي شاعر درباره اين كابوس

 مانند  دهد آرزو كند كه اي كاش زند و ترجيح مي سياسي سرباز مي
بر شاخ توت “در شعر دوم، .  بود و او در وطن اش  در النه  خروس ها  گذشته

آورده شده بادبادكي جر  خورده و گير كرده به شاخه  ، تصوير به ياد ”كهنسال
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يسه شاديهاي كودكانه با به مقا دهد تا  يك درخت توت فرصتي به وي مي
هم . آشنا بپردازد افتادگي ناشي از جداماندگي از پيوندهاي  دام   به احساس

و  كودكان خاك آلود در حال بلعيدن توتهاي خاك آلود  ريخته در زير درخت 
يكي :  هستند ها در واقع تصاوير شاعر از خويش هم بادبادك گرفتار در شاخه

شود و ديگري تصويري  ازنگشتني فراخوانده مياي ب از  گذشته تصويري كه 
  .مرگ ماننده است كه در غمناكي و غايتمندي به 

تجربه انقالب ايران و موقعيت تبعيدي باعث رشد گرايشي ديگر نيز در شعر 
 با به ياد آوردن  شاعر همچنان كه در  برخي از اشعارش .  شده استخويي

گيرد، در  ضطرابِ تبعيدي نيرو ميپرا خاطرات كودكي خود براي ادامه زندگي 
پردازد،  ايران مي  با حكومت  بعضي  شعرهاي ديگر به ادامه مبارزه خويش

شاعر، به  در  برخي مواقع نيز، . اي كه وي از خود ايران آغاز كرده بود مبارزه
كوشد تا شعر  هاي بقا در غربت مي عنوان فردي تبعيدي در جستجوي راه

 چنگ انداخته و  اي كه بر جانش حساسات فروخوردهاز  كنترل ا  را  خويش
 نخست  معموالً از جمهوري  گرايش. شود، درآورد خواهد آزادانه فرياد زده  مي

به راستي نابهنگام ـ نام  اي  اسالمي به منزله يك ناممكن تاريخي ـ پديده
خوبي از   كه در ايران نوشته شده نمونه )1360(”  نابهنگامي“شعر . برد مي
در اين شعر، شاعر انقالب ايران را به صحنه ترك  برداشتن .  است ين گرايشا

رسد بلكه يك   نميييكند كه در آن چيزي به رها يخ تشبيه مي هاي  كوه
 را كه مدتها در يخ يي ظهور هيوالها انجماد تاريخي امكان وحشت انگيز 

اموتها از ميان  برخاستن م دورنماي شعر همانا . آورد اند پديد مي مدفون بوده
سختي را در  گويد يخِ تاريخ تغييرات   شاعر ميييهاي يخ است، تو گو توده

با اين حال، در ميانه اين تحول  كوبنده، شاعر ضرورت اين را . خود دارد
اي  كه خواننده را به انديشيدن به يك هدف واالتر فراخواند، انديشه بيند  مي

اي  اي تنها باعث توهمات لحظه سخيفانه كه در آن  چنين انفجارهاي 
  .گردد مي

گذشته از دو شعر درباره مفهوم نابهنگامي، اولين مجموعه اشعار شاعر، به نام 
كه در تبعيد چاپ شده،  شامل يكي از دو قصيده معروف وي نيز  در نابهنگام، 
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يكي از شعرهاي ” امام طاعون“. دهد مي هست كه چنين گرايشي را نشان 
از اوضاع سياسي  در قالبهاي كالسيك است كه در آن شاعر  خوييمتعدد  
در اين شعر، لحن عاشقانه  گوينده مطلب نشانه . گويد  سخن مي وطنش
 از تناقضات ييشود، و در همان حال پندار رها پرشور شاعر مي دوستي  ميهن

شود از آرزوي يك  بر ايران همانا بازتابي مي نظام سياسي  عقب افتاده حاكم 
اي از  واپسين  فرد در سلسله در اينجا از يك سو خميني به عنوان . وندشهر

يك آينده  خورد، و از سوي ديگر رؤياي  خونخواران و اشغالگران رقم مي
در اين شعر، شاعر خود را در . گردد  براي ادامه راه بهشتي موجبي مي

   دشدهد كه به تازگي نبردي را كه به تصور خو قرار مي  ييوضعيت جنگجو
  اما همچنان كه شعر به پيش. برده است واپسين نبرد وي بوده، به پايان 

بسيار خونين تر از نبرد  شود كه نبردي ديگر،  نبردي  رود، بر او آشكار مي مي
مصمم به  گفتار شعر را افكار جنگجوي خسته اما .  رو دارد پيشين، در پيش

شود كه هم  تصوير مياي  آورد كه در آن دشمن غاصب بيگانه وجود  مي
 يياين شعر همچون  قصايد ديگر با پيشگو. را در خود دارد مرگ و هم ويراني 

  .رسد براي وطن سوگوار به پايان مي اي روشن  جنگجو در مورد آينده
با آنكه در نابهنگام در لندن منتشر شد، تمامي اشعار آن در ايران و بيشتر آنها 

 خوييدر لندن، . المي  سروده شده بودنداز برقراري جمهوري اس   حتي پيش
زيرا زمين زمين . يك منتخب اشعار منتشر ساخت دو مجموعه شعر ديگر و نيز 

 و سياهكل منتخب 1363سال   خونسرشته بيداران هر دو در  است  و كابوس
اين دفترها   كه در ييبرخي  از شعرها.  منتشر شدند1364اشعار وي در سال 

ايران نوشته شده و در مجالت گوناگون ادبي به چاپ اند پيشتر در  آمده
رسد كه نيروي برانگيزنده نخستين شعرهاي  به نظر مي.  بودند رسيده 
سرسختانه شاعر براي درك انقالبي  بود كه باعث     همانا تالشخوييتبعيدي 

 به آن خويياي كه  كه پديده آيد  به عالوه چنين برمي. آوارگي وي شده بود
وي از روند   تاريخي كه ادراك يييسم داده بود، يعني  آن جابجانام خمين

.   نيز اثر گذاشته باشد انقالبي را مختل كرده بود، بر رابطه وي با شعرش
يابد، مسئله ايجاد   مي هنگامي كه وي خود را ناتوان از درك مسائل پيرامونش 
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 آنچه را كه سرانجام،. كند  غلبه  ميخوييمناسب بر شعر   شاعرانه  واكنش
در پي بردن به كُنه پديده انقالب ايران    كند همانا ناتوانيش وي ثبت مي

  .است
 چرخشي است در متن از خويينشانه چنين فرايندي در بسياري از شعرهاي 

تشبيهات وام گرفته از زيست .  انفجار احساسات مقال عقالني به سوي 
 خشمي به سختي فروخورده، به شناسي، تاريخ و علوم اجتماعي غالباً تنها 

 خوييدر شعر  البته خشم همواره . انجامد خشمي ناب،  ساده و انساني، مي
اما در سالهاي نخست زندگي  در تبعيد چنين .  برانگيزنده بوده استيينيرو

 خوييكند، شعري كه در آن  احساسي مقامي مركزي در شعر وي اشغال مي 
. پردازد ا دشمنان واقعي يا خيالي ميتسويه  حساب ب  از ديگري به  يكي پس

بلندي با نام در خوابي از هماره هيچ  كه  اين انگيزه سرانجام تمام قد در شعر 
در اين . كند سر بر مي  در لندن منتشر شد، 1367به صورت كتابي در سال 

كند تا به تعمق درباره  منظومه، شاعر يك خودكشي سياسي را  بهانه مي
وي مرگ نيوشا فرهي را ـ فعال سياسي كه خود : سي بنشيندمعني فعاليت سيا 

 جمهور ايران به سازمان ملل متحد در ميداني در  به سفر رئيس   را در  اعتراض
اين شعر با آنكه از . نشيند كشيد ـ به انديشه  مي    به آتش آنجلس شهر لوس

 يخوي  تالش: يك دليل مهم است  نيست، ليكن به خوييبهترين شعرهاي 
آن ديگر شاعر  براي بيان يك  مرگ دردناك سياسي به شعري انجاميد كه در 

 را مهار كرده است، همان  خشمي كه شعرهاي  خشمِ غير قابلِ كنترل خويش
  .ور كرده بود پيشينِ شاعري وي را شعله دوره 

 به عنوان شاعر تبعيدي وفق   خود را با موقعيت جديدشخوييهمچنان كه 
  درباره آنچه كه وي در خود ييها خود را به انديشه ي دهد، خشم جا مي

بازگشت به بورجو “همان شاعري كه در  نمايد كه  چنين مي. دهد انباشته مي
چمداني انباشته از  كوشيده بود به پيرزنِ درون قطار بگويد كه ”  ورتزي

ه كرد فرهنگ با خود به همراه آورده است، اكنون باز كردن  آن چمدان را آغاز 
كند و مهمتر آن كه اين  وي نگاهي به سنت باشكوه شعر فارسي مي. است

 كه يي كه انجام داده، از جاهايي از كارها شدن  به خاطراتش امر را با خيره 
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شود كه  همين امر باعث  مي. دهد باشد، انجام مي بوده و آرزو دارد كه دوباره 
 نشدني   فراموش اسو اين احس زيد توجه كند   كه در آن ميييوي به جا

. نيست  در آنجا خوشنود  دوباره در او جان بگيرد كه وي از  بودن خويش
بينيم كه به  نخستين شكل بيان چنين تالشي را در شعر بلند ديگري مي

در اين .  در لندن منتشر شد1370به نام گزاره هزاره در سال  صورت  كتابي 
عري  پيشينيان خود به منزله در دستاوردهاي ش قطعه بلند، شاعر به مرور 

كه موقعيت كنوني ميهن به  سرچشمه غرور براي نسلي از ايرانيان تبعيدي 
 قويتر در  بس  در شكلي  همين احساس. پردازد  غرور آنان لطمه  زده، مي حس

اي است از رباعيات او به  نام يك   كه مجموعهخوييواپسين كتاب شعر 
چنانكه از عنوان اين مجموعه . شود يآسمان آبي بفرست ديده م ام  تكه
گردد همانا كوششي  نيز شاعر را  رهنمون مي آيد، اصلي كه در اينجا  برمي

تجربه تبعيد را در قالب  است براي يافتن راهي كه بتوان به كمك آن جوهر 
  .شعري  ريخت كه هم كهن باشد و هم استوار

 از  فظ هنگامي بيششناسي شعر كالسيك و بويژه حا يي به زيباخوييتعهد 
بينيم وي در عمل  كامالً و بوضوح از آن فاصله  مي همه مشهود است كه 

 همچون آبشاري در خوييشعر  هاي  رسد كه واژه چنين به نظر مي. گيرد مي
هاي  بهمني از  سطرهاي پلكاني نوشته شده يا همچون رگباري از جمله

اي  تيب  توالي انديشهريزند، و بدين تر شتابناك از فضاي صفحه فرو مي 
 شعري است كه خواننده خوييشعر . كنند كاغذ ترسيم مي طوالني را بر پهنه 

خواننده تقليد از سخن گفتن را ـ  . كند هاي مادي  زبان مي را شيفته جلوه
در كلماتي مانند   اي عاميانه ـ در شعر وي  آنهم معموالً به طرز مصرّانه

و  رسند  بندهاي منظوم به هم مي. كند مي  حس” بعد“، و ”يعني“، ”باري“
 پا افتاده هست  چيزي در بازي كردن وي با  كلمات پيش. گيرند شتاب مي

گذارد كه  در برابر روند سخن گفتن به همان اندازه تاكيد مي كه بر تعهد وي 
  .شعر باشد بر محصول  اين روند كه همانا 

 ما را به اين نكته متوجه  خيلي زودخوييسخن گفتن از تجليات مادي شعر 
به نظر . پسِ پشت اين خصلت چيزي  تجريدي نهفته است كند كه در  مي
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اند و تمركز بر   آگاه از زباني بودن خويش  هم از آغاز خوييرسد كه افكار  مي
 ييدارد، تو گو را از ميان برمي اين دقيقه  فاصله ميان موضوع و رسانه شعري 

كند كه در آن  اي در خودآگاهي  جلب   به لحظهخواهد توجه ما را  ميخويي
. شوند تجربيات معيني از دنياي مادي دچار تحول شده و به ادراك ما وارد مي

ميخانه  ناگهان  “خوانيم،   وقتي مي)1355(” با  آسمان“مثالً در شعر  
به ” ميخانه“از واقعي به انتزاعي را در حركت از   ، انتقالي ”ست ميخانگي

كه اسم ذات را به اسم معنا بدل  ” ـگي“پسوند . كنيم  مي حس” نگيميخا“
را به يك تغيير  سازد، با استفاده از يك سيالبِ  ساده توجه خواننده  مي

 كه فضاي آن را ييكوچك زباني ـ يعني تغيير مكان فيزيكي به موسيقا
  .كند دهد ـ جلب مي  مي تشكيل 

ني جرياني از تجربيات كه به پيروي در هنگام خواندن شعر معاصر ايران ـ يع
شروع شد ـ شايد چنين  تصور كنيم كه گسستي براستي قطعي  از نيما يوشيج 

تمامي سرايندگان بزرگ سنت مدرن شعر  ليكن . از شعر سنتي رخ داده است
در . كنند تاكيد مي ايران  بر سياليت رابطه بين شعر كالسيك و شعر نو 

د كه حضور اوزان  شعر سنتي ـ چه در رس ، به نظر ميخوييكارهاي 
ناميده است، ” غزلواره“ كه خود او ييها و چه در شعرهاي عاشقانه   غزلهايش

و اعترافهاي آراسته شعر عاشقانه كالسيك را، كه  اشارات شخصي و  اقرارها 
اند،  تداوم بخشيده  بيان شده اغلب در قالب دقايق و جزئيات زندگي شخصي 

رسد  مي ري ديگر از شاعران جديد ايراني كه به نظر مانند بسيا. است
برند،  گيري شده شعر سنتي را از بين مي   اندازه محدوديتهاي اوزانِ از پيش

توان آن را   كند كه مي  نوعي گسست از سنت را دنبال ميخويي گهگاهي 
  .آن  سنت ناميد و نه نفي  گسترش

 حضوري خوييمستقيم ـ در با اينهمه گذشته ـ اگر چه اغلب به صورتي غير
توان به راستي به  نامد مي را كه وي غزلواره  مي  ييشعرها. حاضر دارد

توان به صورت قديم به  نمي صورت كرنشي در مقابل سنتي ديد كه ديگر 
 ييشعرها در چنين .  گرفت ولي  اين به معناي نفي شكوه آنها نيست كارش
توان  ديشد كه چه ابزاري  را ميان كنيم كه شاعر معاصر با خود مي  مي حس
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اي شده، و   تغيير كرده، چندپاره و چند اليه كه شتاب گامهايش از زباني 
از درون  نورد بازتوليد مكانيكي گسترده و سخت    سرنوشت آن را در گذارش

ساده ميان سخنِ سنجيده و زبانِ   رابطه . كرده است، به ساحل نجات رساند
است و نتيجه آن   داده يياي از تفاوتهاي جز موعهگفتار جاي خود را به مج

اي خودآگاهانه ـ آگاهي از  نو بودن خود ـ ظهور كرده  كه لحني به گونه
اي واژگان نوساخته و وام گرفته شده همچون سنگ  در چنين مجموعه. است 

هاي   از گونهخوييليكن . نشينند در كنار هم مي  در  موزائيك ييها ريزه
، كه  خود ”امام طاعون”  مانند ييشعرها. جويد ي نميسنتي شعر دور

همراه  اي است، يا بسياري رباعيات چاپ شده در واپسين كتاب وي،  قصيده
كنند كه اكنون  با حفظ مقال سياسي يا تغزلي  شاعرانه، سبكي را عرضه مي

چنين  . رسند انگليسي چنان آشناست كه حتي به نظر بومي مي ديگر در 
شاعر معاصر براي درگذشتن از آن گونه   اين  قع به كوششآثاري در وا

  .دهند گواهي مي دوگانگي كه سلف پيشين او نياز به خلق آن  داشت، 
 بهترين نماينده نسلي از خوييدر تمامي اين ويژگيهاي مربوط به سبك شعر، 

. اند است كه در واپسين  سالهاي سده بيستم پا به سن گذارده شاعران ايراني 
 از موادي كه در زندگي و افكار  يي زيبا كار آفرينش  براي ادامه  در تالششاو 

اي كه تنها يك تبعيدي  فرساينده روزمره وجود دارد، حتي تحت تنشهاي 
هنري در  تواند تجربه كند، گواهي است بر آنچه در  قلمرو آفرينندگي  مي

  . حاكم استپايان اين سده
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  احمد كريمي حكاك
  *اي مدام و فرآيندهاي ناتمامهشاعر ِ شدن

  
  
  
  
  

كرديم درباره اين كه   تلفني با آقاي دكتر آجوداني صحبت مي يك ماه پيش
اي كه  به من محول كردند اين بود كه گزارشي  وظيفه. بكنيم براي امشب چه 

اين سخن را من  .  در شعر معاصر ايرانييخو ارائه بكنم از معناي حضور 
 ييحضور هر شاعري معنا هرحال  بينم، به  شاعر نميسخني در تمجيد از اين

اين معنا در  شاعران تبلور عيني نسل و عصر خودشان هستند در زبان، و . دارد
 فشردگي اين معنا،  اين شاعر ييدر خو. تواند وجود داشته باشد همگان مي

ولي بررسي اين معنا، به معناي تجليل از شاعر . كند بويژه قابل اعتنا مي را
 از مفهوم زندگي خودمان است و ييها معناي  رسيدن به گوشه نيست، بلكه به 

هاي مشتركي داريم  ما ايرانيان معاصر، تجربه . ايم اي كه در آن زيسته زمانه
  از تجربه دو دهه پيش. ايم پرتاب شده ، بويژه ما ايرانياني كه به خارج ييبا خو

گذاشته و از تجربه دو دهه  ادگار  به ي از انقالب كه اين شاعر در شعر خودش
 . در آثار اين شاعر هست بعد از انقالب كه باز جاي پايش

هاي  كنم سخن خود را مدخلي هم بكنم بر كتاب كرانه  مي بنابراين كوشش
 برقرار بكنم، و چون   با اين كتاب تماسييو در جاها(Edges of poetry)شعر

  كه در ذهن هر ييها بپردازيم، نكتهبه مقوالت عام  در مقدمه ناگزير بوديم 
، بوده ولي در (Michael Beard)دويمان، هم من و هم دكتر مايكل بيرد

ها از  شايد هم اين نكته . مقدمه كتاب نيامده، در  اينجا با شما در ميان بگذارم
اند،  بوده ها  نظر ايرانيان مهم باشد، و چون مخاطبان اين كتاب  انگليسي زبان

 .جاي آن نبوده است كه با جامعيت طرح شونددر مقدمه 

                                                 
      1995حكاك در لندن راني دكتر احمد كريميمتن سخن   *
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 را، در يك كالم، ييهرحال حرف اصلي من در اينجا اين است كه خو به
 با  شدن در قياس. مدام و فرآيندهاي ناتمام خواند هاي  توان شاعرِ شدن مي

كند،   شكل عيني پيدا ميييشعر خو  است كه در ييبودن يكي از فرآيندها
در بعد مفهومي شايد  .رود در اشعار او بسيار به كار مي” شدن“يعني حتي فعل 
و  دهد بر تحولي مدام و هميشه جاري،  گواهي مي”  شدن“بتوان گفت اين 

رود، و  اين نيز گواهي   بسيار بكار ميييهم در شعر خو” جاري“خود كلمه 
 .”فرآورده“گذارد و نه بر  مي” فرآيند“كه اين شاعر بر  است بر تاكيدي 

هاي   هستند و فرآيندها پديدهييها هاي تاريخي و زماني پديده وردهفرآ
سياسي و همچنين در  تاريخ ادبي ما، عادتاً و سنّتاً تاكيد بر  در تاريخ . ديگري
از خاطره تاريخ ما محو شده يا در حال محو شدن  ها بوده و فرآيندها  فرآورده
زي سربداران را سربداران چه چي كند؟  چه چيزي نادرشاه را نادرشاه مي. است
در سطح سياسي  كند؟ يعني اين  فرآيندها به چه صورت است؟ حال اين  مي

گوييم، مثالً    سخن ميييها است، ولي در سطح زندگي عام هم ما از پديده
 فكري، اين يا آن ويژگي عاطفي؛ و  اين يا آن نظام سياسي، اين يا آن گرايش 

گيرد، در آثار شاعران ما ثبت نيست،   شكل ميها در چگونه فرآيندي اينكه اين
سنت ادب كالسيك  فارسي، انسان موجودي شكل  شايد به اين دليل كه در 

 .يافته است
شما . پردازيها مثالً در چهره.  زندگي ادبي گذشتگان است اش يك نمونه

ما سعدي هميشه شيخ  اجل است و استاد سخن و مردي  دانيد كه براي  مي
دانيم  شناسيم، نمي ساله را نمي ما سعدي هجده ..  شصت سالهكامل، شايد

فوري، يك  يك تصوير . حافظ بيست و پنج ساله چگونه مردي بوده است
 بسته و با اين  نقش  ثابت، يك  چهره ثابت از اين شاعران در خاطرمان  عكس

 حافظ، كنيم  فكر مي. شويم هاي فكري اينها روبرو مي چهره ثابت با فرآورده
 مثلِ مجموعه آثار فلسفي هگل از نوعي صالبت و  مثالً بايد همه ديوانش

 .برخوردار باشد ثبات  فكري 
هاي كار شاعران امروز اين است كه ما با مراحل كارشان  يكي از ويژگي

نداريم، ” ديوان شعر“روزگار،  كه ما ديگر در اين آشنائيم، به اين دليل 
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. موارد، در زير آن شعرها تاريخ داريم ياري هاي شعر داريم، و، در بس مجموعه
حال اگر شاعري در كار  .كنيم مان را دنبال مي گام شاعران اين است كه گام به

را ثبت كرده ” شدن“ هم اين  سرودن شعر و در عرضه محصول ذهني خويش
 ييخو”  شدنِييخو“شود، و نه تنها فرآيند  باشد، قوت اين معنا دو چندان مي 

شود، بلكه فرآيند   ثبت مي و هفت سال تجربه زندگي او در شعرش  و پنجاه
 يا توازي با فرآيندهاي  هاي تماس كه اي بسا نقطه  هم، ييهاي خو انديشيدن

 .گردد بازنموده مي مشابهي در ذهن خود ما دارد، به ما 
درباره فرآيندهاي ناتمام هم . ”هاي مدام و فرآيندهاي ناتمام شدن“گفتم 

 .گويمسخني ب
 خود البته ناتمام است در يك مفهوم، و انشااهللا پنجاه شصت سال ديگر ييخو

هرحال همه ما تمام  ولي به. و باز هم تمام نخواهد شد عمر خواهد كرد 
هم نيست، منظورم بيشتر  آن ” زيستي” خواهيم شد، و منظورم فقط تمامِ 

 خواننده   از اشعارشبعضي  است كه در انتهاي ييفرآيندهاي ناتمام در شعر خو
اين ترتيب  كشند كه بقيه شعر را خود بگويد و به  را به اين سمت و سو  مي

 است ييو اين يكي از  شگردها. شوند براي به كام كشيدن خواننده دامي مي
ام و دوست دارم كه به آن توجه بشود، و يا   بسيار ديدهييمن در شعر خو كه 

 . جلب بكنم توجه را به آن 
اي  اي كه امشب به آنها اشاره خواهم كرد، مسئله يگر، در مقدمات كليدو د

معنا را از من . ”معنا و فحوا“من تبديل  شده به  بندي  است كه در عبارت
معناي كالم چيزي  sense  بگيريد و فحوا را معادلmeaning  معادل مثالً

الم كه از خود ك معناي كالم آن است . است و فحواي كالم چيزي ديگر
و آن   denotation گويند آيد، و در علم معاني و بيان در غرب به آن مي برمي

و فحوا پهنه اشارت و داللت را در هم . پهنه اشارت است، نه پهنه داللت
آيد كه من   چنين بر مي از فحواي كالمش“گوييم  مثالً اينكه ما مي . گيرد مي
 كه او آن كالم را نگفت، ولي با ،  منظور اين است”او بروم توانم به خانه  نمي

بر زبان او جاري شد، و اشاراتي  كه كرد، و  توجه به مجموعه واژگاني كه 
بنابراين . او احتماالً چنين بود حركات و سكناتي كه از خود نشان داد، منظور 
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يك عنصر فرهنگي،  معنا در نهايت يك  عنصر زباني است و فحوا در نهايت 
ه در برابر زبان استوار است ولي  از زبان فراتر يك پديده اجتماعي ك

 .رود مي 
را ” شدن و فرآيند“ خواهم كرد امشب اين دو موضوع را، يعني مسئله  كوشش

را در سه جنبه ” معنا و فحوا“سوي ديگر  مسئله فضاي ميان  از يك سو و از 
 .بشكافم بينم  طور كه من مي  آنيياز شعر خو

 تعريفي از شعر دارد كه   خودشييخو.  و شعر استيكي، در ملتقاي ميان فكر
نه اينكه اين تعريف معتبر نيست، بلكه، .  )دانم را معتبر نمي من آن تعريف 

جا معتبر باشد ندارد، تعريف  شعر در من  و همه اصالً شعر تعريفي كه هميشه 
.(  كرد در كالم تصويرش توان  و در شما و در بسياراني از ماهاست و نمي

عاطفه و  خوردگي ميان   تعريفي  از شعر دارد كه در آن گرهييهرحال خو به
من را هم در يك چنين ” فكر و شعرِ“خوب، مفهومِ . كند انديشه را مطرح مي

بشوم، به اين ” فُرم و محتوا“خواهم اسير تضاد ميان  نمي. تصور كنيد  ييفضا
دانم   را مفهومي ميدر عين حال شعريت. برم كار نمي به دليل آن تخالف  را 

، منظورم ”فكر و شعر“گويم  بنابراين، وقتي مي . فراسوي دوگانگي فُرم و محتوا
شاعر براي ما به يادگار گذاشته و   اين است كه در اينجا، در متوني كه اين 

 شد و آن فكر را مي براي آيندگان به يادگار خواهد گذاشت، فكري مطرح است 
و خود اين شاعر هم در جاهاي ) نيز بيان كرد نهايتاً به صورت غيرشعري 

، ولي در عين حال شعري هم هست كه آن شعريت، كه من (ديگر كرده است 
برم، در آنجا  كار مي  ام و به گرفته poeticity انگليسي آن را معادل كلمه 

  .اين يك  پهنه. گيرد شكل مي
در فضاي ديالكتيكي  را ببرم ييخواهم، اگر بشود، اسماعيل خو پهنه دوم، مي

اگر بخواهيم و الزم بدانيم كه ديگر اسير نو .  قرار بدهم” و جديد قديم “ميان 
كهنه را به مقوالتي ساده تبديل نكنيم، و از  قالب دوئيت  و كهنه نشويم، نو و 

سخن بگوئيم؛ هرگاه بپذيريم هر  شعر نو و شعر كالسيك اگر نخواهيم 
كالسيك ما نيز  ست، هرگاه بپذيريم شاعران   جديد ا شاعري در زمان خودش

باز ” جديد“ميان واژگان دوران خودشان جاي خودشان را براي عرضه  شعري 
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كردند، كه مثالً در دوران صفوي و در مكتب هندي در شعر فارسي تنشي  مي 
پردازي، يعني نظير و  ، و نظيره”گويي تازه“و ” پردازي  نظيره“را داريم ميان 

شده  ساختن، از يك سو  بر ذهن شاعر تحميل مي شاعر پيشين چيزي شبيه 
پردازي و تازه   ميان نظيره در تنش يعني . گويي و از سوي ديگر نياز به تازه

ايم  ما آموخته . گيرد   است كه عنصر جديد در شعر آن دوران شكل ميييگو
مچنان ه. كه از درون مقال شعر نو به تاريخ ادب  كالسيك فارسي نگاه بكنيم

ايم و حافظ را مثالً پنجاه و پنج ساله،   كه سعدي را هميشه شصت ساله ديده 
ايم، و به يك صورت  شعر كالسيك را هم استريوتايپ كرده به همان صورت 

چرا؟ . اند گفته ايم، انگار از رودكي تا قاآني همه به يك گونه سخن مي ديده
ها را به  ما همه اين نابراين شان تغيير چنداني نكرده، ب هاي شعري چون قالب

كه  در حالي . زنيم بينيم و در ذهن خودمان يكدست رقم مي يك صورت مي
و من از تحول زباني تنها سخن . چه بسيار تحولها در اين ميان بوده  است

در اين فضا . كنم از تحول در ابزار دروني شعر صحبت مي گويم،  نمي
 ؟است  چه كرده ييخواهيم ببينيم خو مي

خواهم در  ، پهنه سومي كه مي”قديم و جديد“و ” فكر و شعر“بعد از دو عرصه 
هر شاعري و هر انساني . است” خود و ديگري“را قرار بدهم    ييآن شعر خو

و هم آن ” خود“ديگري دارد، و من، هم اين   تصويري از خود و تصويري از 
 و  فقط نفس” خود“از منظورم  . برم را، در مفاهيم متفاوتي بكار مي” ديگري“

ما . است ” خودي“، همه معناهاي ”خود“ نيست، بلكه منظورم از  روانِ شخص
بود، حضور يك  زباني در ميان ما مي هستيم، حال اگر انگليسي” خودي“اينجا 

اي از گفتارم  ديدم چكيده كرديم، و مثالً من الزم مي  مي را حس ” غيرخودي“
حاال اگر ميان ما، . هستيم” خود“ ما  پس. بكنم را به انگليسي هم عرضه 

گروهي مثالً از شهر كاشان باشند، يك حس خودي ديگري هم در ميان آنها 
حال  . كرديم مي ها در برابر آن غيرخودي جلوه  شود كه ما ناكاشاني جاري مي

ها   كه من دارم برآورده بشود و ما ايرانييي كنيد اگر روزي آن آرزو فرض
زبانان  ديگري هم هست و آن خود فارسي” خود“كه يك  روزي بپذيريم 

ايران و چه در افغانستان و چه در تاجيكستان، خود ما  جهان است كه، چه در 
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هرحال  هويت به. هم اضافه خواهد شد نيستند، آن اليه ” ديگري“هستند و 
و هميشه ديگري را  اين  حس خودي همواره . .تو اليه و نُه چيزي است اليه

 دارد كه اگر در بعد نفساني بگيريد همه شما براي من  ر برابر خودشد
يبينم؛ گو  كنم، شمايان را نم من وقتي در آئينه نگاه مي. هستيد” ديگري“

بينم، چون خود من در اين سوي آئينه هستم؛ ولي  را هم نمي اينكه خودم 
فهوم ملي سخن  ولي اگر باز در م. بينم را مي هرحال، در مفهومي، خودم    به

و با يك رشته خاطرات يا  ايم  بگوئيم، همه ما كه در يك خاك رشد كرده
آن ديگران را،  در ميان ما ايجاد شده كه همه ” خوديتي“ايم  تاريخ الفت گرفته

 .كند ديگرِ ما مي
 بر  ببينيم در قلمرو خود و ديگري، شاعر ما كجا ايستاده است؟ من بخصوص

كنم، و آن   تكيه مييياين  ديگري در شعر خو گي خورد يك جنبه از رقم
منظورم از جنبه  جنسيت  . مسئله پرداخت چهره زن است براي مردي شاعر

  از سكس يعني . هم بعد بيولوژيكي مسئله نيست بلكه جنبه اجتماعي آن است
  بعد از اين مقدمات كه بخش. گويم سخن مي gender گويم، از سخن نمي

 داد، ميل دارم وارد اصل مطلب   اختصاص ت مرا به خودشاز وق بزرگي 
 .بشوم

 شاعري است كه اگر بخواهيم يك تقسيم بندي ييدانيم كه خو همه مي
گيرد، و اين  در اردوگاه  شاعران سياسي قرار مي ، غيرسياسي بكنيم،  سياسي

ا با روزگاري كه م. مثبتي داشته باشد اي باشد، يا معني  تواند مفهومِ منفي مي
يك چيز مثبت  عنوان  شديم، تعهد سياسي شاعر به شعر فارسي آشنا مي

دانيد شاعري مثل  تان مي شد، و اي بسا در ايران امروز همه پرداخت مي
 فراخ شده كه گمان  سپهري به اين دليل نادرست ميدان برايش سهراب 

 . سياسي نبوديياندازه خو  يا به رود او  شاعري سياسي نبود،  مي
توان ديد مثالً   مي  وجود دارد و اين را در انواع اشعارشييياست در شعر خوس

اي كه با جغرافياي شهر تهران پيوند برقرار  ، مشاهده ساده”نيز شمال “در شعر 
اي مثل سياهكل در  گيرد، يا مثالً حادثه به خود مي كند محتواي سياسي  مي

  ر اين شاعر آئينه زمان خودشولي اگر شع . يابد شعر اين شاعر صورت بيان مي
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اينكه رويدادهاي سياسي را تاريخ  بود، ما اين شعر را الزم نداشتيم؛ براي  مي
نظر يك شاگرد   كه سياسي بودن شعر  از يي، آن جا پس. ثبت خواهد كرد

صورت شعري    است كه اين سياست بهييكند، جا تاريخ ادبيات اهميت پيدا مي
، ”شعريت“گويم   همراه با گوهري كه من به آن مياي شاعرانه و و به گونه 

 فكري،  يعني شما از جغرافيا يا از  حادثه، يا از يك گرايش . بيان شده باشد
 فراسوي خود آن  گفتنِ چيزي كه اهميتش  براي ييمكاني بسازيد و فضا

شاعر سوار تاكسي شده، باران  ، ”شمال نيز“ كنيد در شعر  فرض. رود حادثه مي
جنوب شهر را  راننده تاكسي به شاعر گفته كه اين باران باالخره . اريدهب مي

جنوب شهر “،  ”جنوب شهر را ويران خواهد كرد“ويران خواهد كرد؛ و اين 
، در ذهن شاعر به يك جمله شعري بدل شده و او ر ابرده ” خواهد شد ويران

ان، اتفاقاً، تنها ميان شمال و جنوب، كه در شهر تهر به تامالتي درباره  رابطه 
اصالً . رابطه طبقاتي هم هست يك رابطه جغرافيايي نيست، بلكه يك 

چرا . گذارد مي پردازي  گونه مضمون  را در اختيار اين جغرافياي تهران خودش
تر زندگي  كه شيب  تهران از شمال به جنوب است و جنوبيان فرودست

حالت . ها ند بر جنوب شهريو اعيان و اَشراف شمال شهر اشراف دار كنند  مي
نديده ” شمال نيز“ از  ويژگي را من در شعري پيش شعري بخشيدن به اين 

از شميران سرازير . كرده بوديم  بودم، حال آنكه اين واقعيت را همه حس
ولي اين سرازيري و  . رفتيم تا شميران شديم به شهر و از شهر سرباال مي مي

، در زبان و از طريق زبان ، با طبقه  را ارتباط ذهني دادن ييسرباال
طبقه  باال، فقر و غنا، و از ويراني يكي، ويراني ديگري را ساختن، و  ـ پائين 

تواند به  گويد كه مي آورد و مي  كه شاعر در درون شعر  ميييزيبا آن خشم 
شود براي ثبت   ها ميداني مي بكند، همه اين  توهين  همه مقدسات خودش

 تا زماني كه  پس. فرزندان ما نباشد يتي كه شايد بخشي از ذهنيت شاعرانه واقع
قرار دارد، اين رابطه  آن شهر، شهر است و آن فضا در اختيار ذهن آدمها 

 را به صورت ييشعري كه در شعر اين شاعر شكل گرفته، يك واقعيت جغرافيا
 .آميزي به يك فكر شاعرانه بدل كرده است موفقيت
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روزمرّگي بر همه ما . ”از روزنامه تا دل تاريخ“:  بگيريدحال شعر ديگري را
 يا  خوانيم يا هر شب راديو يا تلويزيون گوش هر روز روزنامه مي ما. گذرد مي

سقوط يك هواپيما، از خط . انباريم خبرها را در سر مي كنيم و انواع  تماشا مي
چند؟ و چرا و تا .  از جهانييدر جا اي سياسي  خارج شدنِ يك قطار، حادثه

گيريم؟  روزمرّه كناره نمي دهيم به خواندن روزنامه؟ چرا از اين كار  ادامه مي
در زندگي  كنيم اين رويدادها به ما كمك خواهند  كرد كه  شايد فكر مي
 بيابيم؛ كورمال كورمال فضاهاي خود را بكاويم و مكان ذهني ييخودمان معنا

اما اگر فقط همين كار را .  بدهيم عاطفي يا  اجتماعي خودمان را تشخيص يا 
كننده اين گونه برخورد با جهان،  مصرف ها، روزمرّگي كننده  بكنيم، فقط مصرف

 .خواهيم بود
 ييها معنا شود كه از اين روزمرّگي  تبديل به مورخ ميييجا اما مورخ آن

بيند در جهان به سمت  سازد، مثالً  حركتي مي هرروزه مي فراسوي معناهاي 
اين . از نبرد در ميان مردمان متفاوت جهان اي  هور تروريسم، به عنوان گونهظ

به همين صورت بيان بكند، به اتفاقي  اگر مورخي بيايد و اين را. يك روند است
اگر مهندسي بيايد از . است ايم معناي ديگري بخشيده  كه ما در روزنامه خوانده

اپيماي  درسي بگيرد براي ساختن هوييسقوط هواپيما
 .هواپيماسازي را متحول كرده است   تاريخِ بهتري،

كند؟ شاعر تامالتي دارد ـ كه ما  حال ببينيم شاعر در اين ميان چه مي
يا نپذيريم ـ درباره  تفاوت ميان روزنامه و تاريخ، و آن  توانيم بپذيريم  مي

يك   دركند، منتها در يك مقاله عرضه نمي . كند تامالت را به ما عرضه مي
 ييكه اسير شعرند، در فرهنگها ييشعر بويژه در فرهنگها و. كند عرضه مي شعر

هاي عقلي ـ  مقال كه مقالهاي عاطفي قدرت  رسوخ بيشتري در اذهان دارد تا
كند با خواننده  و فرهنگ ما هم يكي از آنهاست ـ رابطه عاطفي برقرار مي

 اين يكي از ديگر نقاطي است .، در تبيين تفاوت ميان روزنامه و تاريخ خودش 
كند كه او  آميزد و كاري مي  به هم مييي فكر و شعر در شعر خو كه دو عنصر

 و شاعران ييخاطر اينكه خو تريم  به و ما غني . سازد  مي را شاعر زمانه خودش
نه تنها ما، كه آيندگان ما هم   ديگري نظير او را در اين عصر داريم، كه 
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 تا جنوب، چگونه بوده، رخورد عاطفي با شيب تهران، از شمال توانند ببينند ب مي
جواني   در ايران دوران 70 تا 1960هاي مثالً  يا يك ايراني كه در دوره

گذرانده، به چه صورتي مسئله روزنامه و تاريخ  را به بيان   را مي خودش
 .بدل كرده است شاعرانه 

يم، و به همين مقوله بين  مييينقطه ديگري كه در پهنه فكر و شعر خو
خيلي . برخورد  به تاريخ است به مثابه يك متن گردد،  برخورد با تاريخ برمي

خوانيم، حال  داريم تاريخ مي كنيم  خوانيم فكر مي وقتها وقتي كتاب تاريخ مي
از تاريخ داريم   را  ما روايت يك شخص. خوانيم آنكه ما خود تاريخ را نمي

اين عينك را . گويد  پشت عينكي با ما سخن مي از و آن شخص. خوانيم مي
بيهقي كه يكي از درستكارترين و . اي اي بگيريد براي ديدگاه ويژه هم استعاره 

خواهد   داستان حسنك وزير كاري ميييمورخان ماست، در بازگو ترين  دقيق
حرفي ” .اهللا عنه سلطاني بود سخت عظيم مستبد و امير  مسعود رضي“: بكند

 از جرم بردار كردن  خواهد مسعود را تبرئه بكند  ا هست، كه ميدر اينج
حتي  اگر از اين ديد داستان حسنك وزير را بخوانيد، خواهيد ديد . حسنك

مورخ  بزرگواري  مثل بيهقي از ايدئولوژي بركنار نيست؛ البته اين بدان معنا 
 ود؟شود بركنار ب چطور مي. توانند بركنار باشند كه كساني مي نيست 

ولي اهميت برخورد به تاريخ نه به مثابه تاريخ بلكه به مثابه يك متن چيست؟ 
ايد و در ايران از طريق كتابهاي درسي با  شما در ايران رشد كرده بسياري از 

بعضي از شما اگر . ايد و متون تاريخي، آشنا شده تاريخ، با مقوله تاريخ 
 انساني و اجتماعي، در دوره بعد علوم تان چيز ديگري بوده باشد غير از  رشته

يعني . بوده باشيد  مستمري نداشته  از دبيرستان ممكن است با تاريخ تماس
شد،   مي همان متوني كه در پداگوژي چهل پنجاه سال پيشِ ايران  تدريس

حال اگر كسي بيايد مثالً يك روايت را . شود  تاريخي شما مي مبناي دانش 
    ها زبان قول انگليسي   به مسئله بكند يا بهيا تبديل دچار بحران بكند

problematizeتواند با چنين كاري ناگهان ما  را، مي  يك مسئله تاريخي  بكند
 .را از نقطه كوري عبور بدهد
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گوئيم انوشيروان دادگر يا  اي هست كه مي مثالً در قضيه انوشيروان، كليشه
قضيه . اند رضه كردهكساني هم شواهدي در  اين برداشت ع عادل بود و 

شايد چندان اثري از عدل و داد به دست   دانيد، كه  مزدكيان را هم كه مي
و متون فارسي  ولي در پرداخت چهره انوشيروان در حكايات . دهد نمي

حكايات بسياري . كالسيك به عنوان نمادي از عدلِ شاهانه،  ترديدي نداريم
 . پردازي هست دال بر اين چهره 

گويند براي   داستان زنجير عدل انوشيروان است، كه مييك حكايت،
و وصل بوده است به ناقوسي، زنگي، چيزي در  خواهي گسترده بود  تظلم

بود اين زنجير را به حركت   وقتي كه كسي كه به او ظلم شده . شبستان شاه
اين حكايت  . كرد آمد، شخصاً از او دادخواهي مي آورد، انوشيروان مي در مي
كند، زنجير   در زنجير گير مي ايم كه روزي خري  گردنش همه خواندهراهم 
خواهي  يابد كه خر ممكن است به  تظلم خورد، و انوشيروان درمي مي تكان 

طور هم  فهمد كه در حقيقت همين كند، مي مي آمده باشد، و وقتي تحقيق 
دهد  رمان ميخورده، و شاه ف مي  كم برده و خوراك بسيار بوده و خر بار زياد مي

در اذهان كودكانه  خوانديم،  ها را  مي خوب، ما كه اين داستان. خر را آزاد كنند
اين داستان   يا نوجوانانه ما، قوه تحليل ننهاده بودند كه بگوئيم يعني چه؟ اصالً 

داستان .  كدام است؟ و تاملي بكنيم در اين داستان اش  اخالقي واقعاً درس
دانيم كه خر براستي به  نقدر عادل است، ولي ميگويد انوشيروان آ مي 

 اخالقي   واقعاً درس پس. خواهي ندارد بوده، شعور تظلم خواهي نيامده  تظلم
صورتي  پرداز دارد به نيست كه حكايت نهفته در اين حكايت چيست؟ ترديدي 

پردازد و براي شاهان  مي  شاهانه در دادگري  اي داستاني در وسواس افسانه
پردازي،  ولي در عين حال همين حكايت. سازد  اخالقي مي  درس خودشزمان 

كند، و آن اينكه مفهوم عدل را به همين صورت در ذهن  كار ديگري هم مي
كردند اگر داد و  شاهان فكر مي. زند و زمان پيشين رقم  مي حاكمان زمان ما 

،  شاه عباسبه همين دليل تصويري هم داريم از  . اند  بكنند، عدل كرده دهش
پوشيده   درويشي مي گاهي لباس سلطان ظالمي كه چه جنايات كرد، ولي چون 

 حتماً اهل عدل  پس كرده،  ها به كساني كمك مي خانه رفته در قهوه و شبها مي
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است  داستان ديگري هم از انوشيروان داريم، و آن داستان پيرزني . و داد بوده
. خواست بسازد قرار گرفته بود ان ميكه انوشيرو  سر راه كاخي اش كه كلبه

 را بفروشد،  اش كه وقتي به شاه گفتند زن حاضر نيست كلبه گويد  حكايت مي
واقعاً پسِ پشت . بايد  كاخ را دور كلبه بسازيد گفت نبايد كلبه را خراب كرد، 

 است؟ اين حكايت چيست، اين چگونه داستاني 
ها را به مسئله تبديل كند،  ن داستاناي، اي اگر شاعري، مورخي، منتقد اجتماعي

كرديم داشتيم دچار بحران بكند، مثالً اگر اين  را كه ما فكر مي  يياين پاسخها
اي ما  بكند، با قدرت رسوخي كه شعر دارد،  نظر كليشه كار را از طريق شعر 
در “ كرده در متني به نام يياسماعيل خو اين كار را . را زيرورو كرده است

 .”رگي آبينقدينه م
نكته ديگري هم در قضيه برخورد با گذشته هست به مثابه يك يقينِ 

ما در جواني فلسفه  هم مرتكب شده، و شايد بشود  شاعرِ . شده اليتغير سنگ
رساند به   و اين تقارن ما را مي . گفت شعر او يك رنگ و لعاب فلسفي هم دارد

 .رقم خورده است  ما رابطه ميان شعر و فلسفه چنان كه در فرهنگ سنّتي
يكي از مقوالتي كه در سنت فرهنگي ما پرداخته شده همين مقوله حكمت 

گوئيم  حكيم فردوسي، حكيم ناصرخسرو، حكيم  مي ما عادتاً . شاعرانه است
چرا؟ چون . اند فلسفه پرداخته كنيم اين شاعران  واقعاً هم فكر مي. نظامي

، و از اين  ارزش بي بنياد است و   تاند، مثالً جهان سس كلياتي حكمي گفته
نفي  ولي زمين تا آسمان راه  است ميان خرد شاعرانه كه من آن را . دست
نامند،   مي كنم، و آن چيزي كه تازه امروزه روز آن را با كلمه صحيحش نمي

گويند تفلسف، يعني فلسفيدن، يعني واقعاً در علم فلسفه غور  آن مي يعني به 
 . را كاويدن  اين دانش نار كردن، و كنج و ك

براي .  ارجاع دهمييبينم شما را به متون شعري خو در اين زمينه نيازي نمي
شبي بود در . گويم خاطري هم شده باشد،  داستاني برايتان مي اينكه تفرج 

شديم كه از ايران بياييم   داشتيم آماده مي  و ما، من و همسرم، 1983سال 
زنده . هاي خدا حافظي بود شب يكي از . طور همين هم يياسماعيل خو. بيرون

آقاي  ياد مهدي اخوان ثالث بود، خانم  سيمين بهبهاني، آقاي سپانلو، 
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، كه  چون ييگلشيري، چند نفر ديگري از دوستان بودند، و البته اسماعيل خو
هاي دوستان و بعضي اوقات در خانه ما به  نداشت گاهي در خانه خانه معيني 

.  را برايتان ترسيم كنم بايد مجلس. ميزبان بود   در حقيقت  خودش. دبر سر مي
ها را هم نگذاشته  شايد هنوز نوشابه هنوز از تعارفات مقدماتي نگذشته بوديم، 
 بلند شد يياسماعيل خو هاي گردن  بوديم جلو مهمانان، كه ناگهان ديدم رگ

داشت وقتي   هم عادت اخوان. يعني چه” فلسفه سفَه“و به اخوان  رو كرد كه 
آورد   در مي اي داشت  كه از جيبش كرد شانه  مي  را زير حمله حس خودش

اصطالح از آن    را شانه كردن، شايد تا اندكي به كرد زلفهايش مي و شروع 
شعري گفته بود در مقدمه كتاب عطا و لقاي نيما  اخوان . محيط متشنج  بكاهد
بيتي از آن . ” خدا خوانده، خودآ اي “ت عنوان شعر هس. يوشيج، در وصف خدا

باشد و، راه آنكه ز  منطق و فلسفه، گنگي و سفَه “: گويد اين است كه مي
كه پاسدار  كرد   مي  هم حسييالبد خو. ”يياشراق و ز عرفان به تو بنمود تو

باري، . حرمت فلسفه در شعر است، و  اخوان به آن حرم توهين كرده بود
اصالً فلسفه را به اين صورت رد : اين مطلب مطرح شد كهگرفت و  بحثي در 

 دارد، قدرت نفوذ دارد، و اين يك ييالبته گيرا كردن يعني چه؟ شعر اخوان 
به فلسفه بگوييد سفَه، و عرفان و  حركت ضد زمان است كه شما امروز بياييد 

 از اي كه ايجاد شده و اصالً اين دوگانگي.  بگذاريد اشراق را در برابرش
و نهضت illumination  نيشن حتي در غرب هم فلسفه ايلومي. كجاست
از . نوعي فلسفه اشراقي است، نوعي از تفلسف استilluminati  ناتي ايلومي

خواهم اين را بگويم  باري، مي. شود اشراقي ديده مي هاي  افالطون تا نيچه رگه
 جديدي كه من نشده، در آن مفهوم كه در شعر فارسي تفلسف هنوز آغاز 

بسا حتي نه چندان  اي .  آزمودهييهاي نخستين اين راه را خو گام .گويم مي
ميان   برداشته براي اينكه در شعر جديد فاصله بياندازد ييموفقيت، ولي گامها با

تفاوت اصلي . ايم پنداشته غلط فلسفه مي فلسفيدن و سنّت و حكمتي كه ما به
 را  فلسفه خودش. ه فلسفه باز است بر انتقاداين دو سنّت هم اين است ك ميان 

بر اين . گريزد آورد، از انتقاد نمي گذارد و به انتقاد روي مي مي در اختيار انتقاد 
از  دوره . اند  برده فيلسوفان غربي، فلسفه را پيش  است كه سلسله  اساس
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  همين امروز، تفكر فلسفي دارد پيش  از كانت و دكارت بگيريد تا رنسانس
رسد كه همه  مي كه امروز چنين به نظر   و به اين دليل است. رود مي

و  اند  پرداز ما، گويي حرفهاي يكديگر را تكرار كرده حكماي ما، شاعران حكمت
 نيامده بگويد من در اين  كس اند، هيچ چيزي بر سخن پيشينيان خود نيفزوده

 .گفتم باره سخن
كنند، بلكه  ران همه يكديگر را تاييد نميافتد كه شاع گاهي، اتفاقاً، اتفاق مي

طور  پردازد، يا دست كم ما اين  مي به بازخواني شاعر پيشين خودش شاعري 
 :خوانم من وقتي آن چند خط سعدي را مي مثالً . كنيم  مي حس

تا  / تـن اسفنـــديار رستم و رويينه / اند ها آورده اينكه در شهنامه
 كز بسي خلق است عـالم يادگار،/  بدانند اين خداونـدانِ ملك

  
ها داستان  از اين نظر كه شاهنامه: زند كنم دارد حرف جالبي مي  مي احساس

است و حضور خلق  در آنها ترسيم نشده، ولي رستم و  شاهان و پهلوانان 
خلقي باشند كه دنيا يادگار آنهاست،  و به  توانند نماد آن بسي  اسفنديار خود مي

و بويژه شاهنامه فردوسي   ييسرا  اين بازخواني سنّت شهنامهآيد كه نظرم مي
 .كند است، ولي اين كار هم ادامه  پيدا نمي

شود به نقد جزميت اسالمي، مثالً  يا مثالً سعدي در بعضي جاها نزديك مي
 :گويد مي

  را ديد شخـصي به خواب كه ابليس / ام در كتاب ندانم كجا ديـده
 از چهره  چو خورشيدش /  ديــدار حوربه باال صنوبر، بـه/ 
فرشته  / اي عجب، اين تويي؟ :فرا رفت وگفت / تافت نور مي

چرا  / تو كاين روي داري به حسنِ قمـر / يينباشد بــدين نيكـو
 /   بندت در ايوانِ شاه چرا نقش /  در جهاني به زشتــي سمر؟

روي    تو را سهمــگين / كرده است و زشت و سياه؟ روي دژم
چو بشنيد اين  / به گرمابه در زشت بنگاشتنــد / پنداشتند

كه اي  / به زاري برآورد بانگ و غريـو /  برگشته ديـو بخت
 /  وليكن قلم در كــف دشمن است / چهرِ من است  نه نيكدل، آن
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نــگارند  كين مي كنونم به / شــان از بهشت برانداختم بيخ
 /!زشت

  
اگر اين .  ت و شايد يك بازخواني سيماي ابليساين يك حرف منطقي اس

رو،  ، اين شخصيت فرشته همان وقت كه  اين شخص نيكدل آدم مؤمني بود، 
ولي  شاعر . رفت جلو بپرسد نمي كرد كه اين شيطان نيست،  را ديد، ترديد نمي

 در جواب  هم ابليس بعد ” ... را ديد شخصي به خواب كه ابليس“: گويد اول مي
 گاهي در شعر  پس. ”كه اي نيكدل، آن نه شكل من است“: گويد يمرد م

مقوالت ايماني يا ايقاني موجود بازخواني شده ولي هرگز به  سيستمي در  
 نقادانه فلسفه را   بكند از راه نگرش به سيستمي كه كوشش انتقاد تبديل نشده، 

 .متحول بكند اي باالتر  برساند و  به پله
رسم به ساحت قديم  مي. از سه تا ساحتم را تمام كردمكنم يكي  من فكر مي

در شعر معاصر ايران و در ذهن ما . دهم مختصر ارائه مي و جديد، كه خيلي 
و جديد بد جوري رقم خورده، بدين معنا كه  شعر دوستان ايراني مسئله قديم 

 و فرق فارقشان هم فقط در اند،  قديم و جديد در تخالف با يكديگر رقم خورده
صفحه  تبيين شده، يعني اگر شعر شكل خاصي بر  audiovisual ساحت

 نشسته، شعر جديد  انگاشته شده و  كاغذ داشته و به صورت خاصي در گوش
هاي منظم در  بندي تر و مكررتري با قافيه تر و مرتب آهنگين اگر به صورت 

ازه حاال انگارانه است و ت اين خيلي ساده. است ذهن نشسته، قديم نام گرفته 
بينيم كه او هم تا آخر  داريم، مي كه مجموعه اشعار نيما را ما در يك كتاب 

ديدگاه است كه  از همين . گفته، هم قصيده و هم رباعي  هم غزل مي عمرش
شود كه چرا شاعران در دهه يا دو دهه  هاي  اخير كلّي بحث شروع مي در سال

كنم امروز اصالً شعري   ميمن فكر. اند آورده اخير به شعر كالسيك روي 
،  شعر محمود كيانوش. تواند وجود داشته باشد ندارد، نمي بنام كالسيك وجود 

علّت اينكه ما . شاعران امروز، امروزي است ، شعر همه ييشعر اسماعيل خو
ايم  كرده  اين است كه فكر مي ايم  بينيم يا نديده  را نمي اش امروزي بودن
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قصيده  . باشد ا امروزي باشد، غزل نباشد تا امروزي شعر بايد رباعي نباشد ت
 .”شعر نو“ايم  نباشد، بلكه چيز ديگري باشد كه به آن گفته

 يكي يينتيجه اينكه شعر خو. باري، در مقوله قديم و جديد سخن بسيار است
كه در عين حال كه  در آن سيستم كالسيك شعر فارسي   است يياز جاها

ولي عناصري از آن كه به كار شاعر  برقرار نيست، ديگر به عنوان يك سيستم 
به شكل زنجير،  مثالً تصوير گيسو، گيسوي پريشان، . خورد موجود است مي

شود به عنصري در سيستمي بياني كه در آن  وجود دارد، ولي تبديل  نمي
يار هم تشبيه بشود به مست و بيمار، و مژگان بايد تير  باشد و ابرو  چشم 

ولي اين به آن معنا نيست . دانيد آن تصاوير شعري كه مي  همه كمان باشد و
خوب، موي دلبر . يا نبايد استفاده كرد توان  كه از آن عناصر ديگر  نمي

و . حتماً بايد سياه باشد كرد كه  شاعر پيشين فكر مي. تواند سياه باشد مي
” گون وهقه” هم باشد و اگر ” گون قهوه“تواند  عشقي فكر كرد گيسوي يار مي

از  خواهم بگويم، سيستم شعري  مي. ”گون قهوه“باشد، شاعر بايد بتواند بگويد 
 تبديل شده به يك سيستمconventional  يك سيستم قراردادي

mimetic   ييشعر خو. گردد  واقعيت بيان مي سيستمي كه بر اساس يعني 
نه دهد كه چگو دهد، و نشان مي مي جاي اين گونه تحول را نشان  جاي
 .آنكه قديم را نفي كرد توان جديد بود بي مي

 ييخو. توان مشاهده كرد همين حركت را در قالبهاي شعري او هم مي
ها هم همه به اندازه شعر  اين.  غزلواره هم دارد قصيده دارد، رباعي دارد، 

دست كم اين . جديد هستند” شدن سازگار “يا ” بازگشت به بورجو ورتزي“
 .دارمنظري  است كه من 

 .است” خود و ديگري“رسم به آن پهنه سوم، و آن  و سرانجام مي
  نكوهش“: گفتند با ما سخن مي” داناي كل“شاعران پيشين ما از موضع 

به همين دليل . دانم  تو بايد چه بكني يعني من مي : ”مكن چرخ نيلوفري را
ند يا شان پدران ما هست همه. هستند شان هميشه در ذهن ما شصت ساله  همه

را كه شاعر امروز   يييكي از كارها. پدر  بزرگان ما هستند، فقط خيلي داناتر
 را امروزي  نشيند و شعرش  مي  خوش تواند بكند و اگر بكند، در شعرش مي
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كالمي به  و اين درك لزوم هم. كالمي با مخاطب است كند، درك لزوم هم مي 
 ييدر شعر اسماعيل خو. حضور ديگري هم هست در جامعه معناي پذيرفتن 

 .بينيد  را، به نظر من، مي  از اين كوششييهاي واال نمونه
، درعين حال كه يك شعر سياسي است، يك جدل ”كوچكترين برادرم اما“

از يك سو نسلي كه فكر : دو نسل  انقالبي ذهني نيز هست ميان 
سوي    آنآينده روشن، درست در كند  رود و فكر مي داند به كجا مي مي  كند مي

ي  كه، به گفته پيچ انقالب بعدي است، و از سوي ديگر نسلي كه ترديد دارد، 
اين برادر كوچكتر نه . ”يك گواه  نيست، او داور است“شاعر در انتهاي شعر، 

 .تنها درباره زمانه، بلكه درباره برادر بزرگتر هم به داوري خواهد  نشست 
  يل است و من بسيار خوشهاي ديگري كه در شعر اسماع يكي از چهره

مثالً . شود  ظاهر مي است كه در جا به جاي شعرش دارم، چهره مادربزرگ  مي
وقتي  كه “در . ”به بورجو ورتزي بازگشت “و در ” وقتي كه من بچه بودم“در 

  :شود از مادربزرگ ، اين چهره پرداخت مي”من بچه بودم
 داد وي سيگار ميكه ب /  خوبي زني بود /  وقتي كه من بچه بودم

با صوت  / از پشت آن عينك ذره بيني /   و اشك هاي درشتش/  
 .آميخت قرآن مي

  
زمينه  مادربزرگها موجودات خيلي عزيزي هستند، موجوداتي هستند كه در پس

. كنيم ها تعيين مي و ما مكان  خودمان را با حضور آن ذهن ما جاي دارند 
بينيد كه دانته بدون   باشيد، مي  را اگر ديده ييتصويرهاي قرون وسطا

. آميخته است   طور كه نام فردوسي با طوس  معني ندارد، همان فلورانس
.  هستندييها متعلق به جا فردوسي طوسي داريم، فخر رازي داريم،  يعني اين

شود به حضور مادربزرگ به عنوان يك   زمينه تبديل مي  اين پسييدر شعر خو 
چه خوب . ه از تاريخ، و نماد همه سنّتهاي قديم زيبامنتزع شد چهره ثابت و 

يك .  نيست  و عمو و اينها ديگر در شعرش است كه اين شاعر ديگر پدربزرگ 
خودتان را از هرآنچه  توانيد فاصله  چهره هست و با آن يك چهره شما مي
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را هم  ” بازگشت به بورجو ورتزي“حاال قسمتي از . قديم است تعيين بكنيد
 :گردد به  پرداخت چهره مادر بزرگ نم كه برميخوا مي

 / : در نگاه خويش /  و بعد، پيرزنك مهرباني مادر بزرگ را دارد
و  /  داشت؛ و چادري بر سر مي /  نشست؛ اگر به روي زمين مي

 /  در فواصل قرآن خواندن، /   را، و عينكش /  دانست؛ فارسي مي
  اش هاي مقنعه ا گوشه را ب و اشكهايش /  داشت؛ از چشم بر مي

  /...داشت جزو را از بر مي و عم / كرد؛ پاك مي
  

. گويد، مادربزرگ نيست  است كه مييياين را راوي درباره يك زن ايتاليا
كم زنان سالمند   زنان  ديگر جهان، يا دست معيار سنجش يعني مادربزرگ 

و حتّي . كنيم را در ذهن حمل مي يعني ما مادربزرگهامان . است در ذهن شاعر
 يياين زن سالمند ايتاليا دور بودن از زادبوم را هم با تفاوت ميان مادربزرگ و 

 .گيريم اندازه مي
 معناي خيلي مهمي پيدا ييو نكته آخر اينكه پرداخت چهره زن در شعر خو

مرد .  در شعر امروز ايرانيي كيفيت  حضور خو شاخص عنوان  كند، به مي
 با زن، يعني با ديگرِ  اجتماعي و  تكليفش  هنوز ييلِ خونس امروزِ ايراني هم
پدران و پدربزرگانمان به زن  از نوع پرداختي كه . ، روشن نيست عاطفي خودش

من . ايم طي نكرده نهايت  ايم، ولي راه را تا بي دادند اندكي فاصله  گرفته مي
است، و  نگيز برا بينم از چهره زن كه عميقاً مسئله  پرداختي ميييدر شعر خو
 از زن هم، همزمان ماست و  دهد كه اين شاعر، در درك خودش نشان مي

پردازي نگاه كنند، به نظر من، خواهند  گونه چهره به  اين آنگاه كه آيندگان 
حال گذار از پاتريارشي به  نوع ديگري از تفكر  ديد كه چگونه مرد ايراني در 

  . است درباره نيمه ديگر اجتماعي خودش
 در شعر امروز ايران براي من هنوز آفريده نشده، ييواپسين معناي حضور خو

 :اين است كه اين  واپسين معنا را بايد در دو ساحت جست  من  ولي احساس
 كه در آن فضاي لندن، ييهاي اخير خو از نظر مضموني، براي من سروده

اتر و پر معناتر  بسيار زيباتر و گوي ترسيم  شده، بس يعني فضاي زيستي شاعر، 
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گويم، درباره همه  فقط درباره شاعران نمي من اين را . است تا فضاهاي ديگر
  كاش اي: گويم سخن را مي زيند همين  گونه فضاها مي كساني كه در اين

را براي  همه هنرمندان ما  بتوانند و بخواهند فضاهاي واقعي زيستي خودشان 
 و پاسخ بيشتربه اين    پرسش م در بخشتواني اگر خواستيد مي. ما تعبير كنند

 .بپردازيم نكته 
 هم   است و نامشيي يك نبوغ غنايياز نظر آهنگ كالم، به نظر من نبوغ خو

به نظر من اگر به داوري زمان . ايران خواهد  بود  يينامي در شعر غنا
شايد كساني . مطرح نخواهد بود  به عنوان يك شاعر سياسي ييبيانديشيم، خو

ولي حتي شعر  . رخان، محقّقان، پژوهشگران آينده ، به او ارجاع بدهند، مو
منظور اين نيست كه سياست و تغنّي متخارج هستند .   استيي غنا اش سياسي

،  شعري است كه هم ”شمال نيز“مثال شعر . يكي دخلي به ديگري ندارد و 
 را ييخومن وقتي كه ديگربار اسماعيل . بيان شده سياسي است و هم عاطفي 

 ببينم، آرزوي ييباز كنم و شعري از خو ببينم يا ديگربار نشريه يا كتابي را 
بود كه شعر فضاي طبيعي   از اينكه شعر را بخوانم، اين  خواهد  پيشينم، پيش

باشد  و  مند  شاعر را برايم ترسيم كرده باشد، و اينكه شعر از غناي كافي بهره
هاي سال بتوانم  و، بله، اميدوارم كه سال. زند را با تغنّي و ترنّم ب حرف خودش

 ها درك  را در آنيي جديد را باز كنم و حضور قاطع خوييها و كتاب نشريات 
  .كنم
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  منصور خاكسار
  تب و تابي فراتر از برانگيختگي: شعر خويي 

  
  
  
  
  
  
  

شاعري كه ساليان درازي است با زبان و  : ييسخن گفتن از اسماعيل خو
 .*از مرگ دارد”  تر ظرفيتي عظيم  “ در شعرش”  خشم و عشق “ه بياني ويژ

 در شعر امروز ايران يياما خو. كند زماني فراتر از اين تنگنا درخواست مي
هاي  زدن در كرانه ، براي گام از همين شناخت.  اي است ي شناخته شده چهره

 . جويم ، ياري مي دور و نزديك جهانِ عاطفي شعر او
با  (”  بر خنگ راهوار زمين “ از نخستين دفتر مطرحِ شعر خود يياسماعيل خو

بازگوي ) كه بازتابي در محافل شعري نداشته است”  تاب بي “پوشي از  چشم
   .گذرد اضطرابي است كه در او و پيرامون او مي

 
شعر  ( را پنبه خواهد كرد  رس هاي آفتاب تازه رشته/  ابر/   باز

  )   لندن43سال .  حسرت
  
رويكرد به . سازد  را ميييي اصلي شعر خو ي هنوز ناتمامي كه هسته غدغهد

ي  ي ذهن و عاطفه بريختهلي پيوند خورده به آن كه   و انديشه اين حس
هاي شعر  ، ــ آنسوي افت و خيزِ گزينشي روز ــ برجستگي ي اوست برانگيخته

 .تاباند  را بر ميييخو

                                                 
  )آفتابتر از   زالل شدان  مجموعهاز(، آري  درهم شكستن= اشاره به شعر   *



  .. .  شعر ِ خويي:   شعرجانِ دلِ 
  

٩١ 

بيني و يا جهانِ   كه در جهانيير رخدادهادر براب.   است اي واكنش شعر او گونه
 با تب و تابي فراتر از برانگيختگي ييذهن و زبان خو. دنگنج عاطفي او در نمي

ي  اي كه بازدارنده ، بر هر ورطه بين و بيشتر عصبي و با درنگ و دقتي باريك
 .تازد ، مي آدمي است

دهد و دوزخ دهان  اي مستبد فجايع تاريخي كه سر پاياني نيز نشان نمي سلطه
 را به هواي ييگذرد، جان دردمند خو اندازي كه فراروي مي چشم گشوده بي

 و انساني بپذيرد، دمي آرام آزاد را در گزينشي ييديدنِ خاكي كه زيبا
، در غليان مهارگسلِ ذهن  ييريزي چنان زيبا شعر او نيز براي پايه. گذارد نمي
  .اند، مگر فرجامِ زندگي جز اين شودم  از هيچ هشدار و اخطاري فرو نميييخو

ي آسمانشكاف نترسيدن بر  مردانِ ره به كنگره/   اينجا /  زنهار
شعر ديدارگاه جان و خطر (/   با ريسماني از مار /  شوند مي

  ) كردن
  

 سي ملي دهه  آور ما كه شاهد سركوبِ جنبش بيشتر شاعران نام:  ناگفتني است
ي تاريخي بودند، هرگز آن گستاخي وحشيانه را  اجعهاي درگير آن ف گونه و يا به

، به   آزادي به بند كشيده شدهتقديسنفرت از دستگاه سركوب و . نبخشيدند
 و   كه انبوه اين بغضييتا جا.  صور گوناگون در شعرشان بازتاب داشته است

ي غالبِ تاريخي شعر معاصر را رقم زده  ، درونمايه اندوه و نفرت و نفرين
  . است

 همدلي خود با قربانيانِ حادثه و مردم  اين كنشِ عصبي در نمايش
، از شعر نبرد افزاري ساخت و شاعر را ملزم كرد تا  ي در بند خفقان زده هراس

  .ي تقدير خود بيافكند پنجه در پنجه
هاي او  با اين ويژگي كه واكنش.  نيز از اين نبرد بركنار نمانديياسماعيل خو

تر  ، ژرف دارتر تر از خود، ريشه ، به مراتب از نسل سالخورده گيدر برابر خودكام
  : و شديدتر بوده است
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 در  ور همه درياش/  اي بر خاك نفشاند قطره/   است دوزخ خويش
.  ، چه پست است ست چه فرومايه/  ، اينجا آسمان . /  دست است

   )د مشه38سال :  كوير( 
 

ي ستيز با   آن فاجعه و در انديشه گذر از رخوت كويري كار درييشعر خو
 . تنيده در عطوفتي عميق و ديرپا.  مكررتاريخي است هاي بندي دهان

مويد و   نازكدالنه ميــ حتا  ــ هزارساله هاي ميراثي و شش شعري كه با رنج
درباور ”  خزان “و ”  خون “با اين آرزو كه . خروشد پروا مي دادخواهانه و بي

 .انه نيابند، پژواكي جاود همگان
.   انكارشدني نيست اش سپارد و قاطعيت عزم شعري كه خود را به كام خطر مي

، عليه   در شعرِ معاصرييي شريف و استثنا  با شاملو كه شاخصه حتا در قياس
تر شنيده   روشنييصداي خو.  ي خودكامگي است اختناق و تابوهاي دنبالچه

  :شود مي
 

 و رجز، از   را ويراني درونش  /اين دروغ مسلط/  بگذار اين زشت
تر از  زيباتر از شكفتن و عريان/ آنسوترك. /   آذين بندد سالوس
كه در  /  آن مسلّم زيبا را /   آن راست /  بينم من مي/  عيان
  ./خندد ، مي دمان  از سپيدهييردا

  
 كنم و نيز مفاهيم تازه ييبي آن كه خود را درگير تشخصِ بياني شعر خو

با توجه به .  را با خود دارد50 در شعر ياد شده كه تاريخ مرداد ماه ساخت او
گين اين شعر در هيچ مقياسي در م، بيانِ خش فضاي آكنده از وحشت آن زمان

كمتري شاعري در حوزه فرمانِ سركوب و . گنجد ، نمي حوزه شعر علني
رو ، رويا ي سركوب كند و با سلطه ي آن، چنين خطر مي درندگانِ گماشته

، تنها در پيوند با  اين سركشي.   استييهاي شعر خو و اين از ويژگي. شود مي
كند، كه از  ، عمل نمي واقعيت فاجعه و خشونت جاري و يا مهرورزي به مردم

، يعني سرنوشت تاريخي خاكي كه رنجور  بزرگ او ي دغدغه
،  اي كه به تغيير اين سرنوشت دغدغه. خيزد ، نيز بر مي هاست خودكامگي
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 و  رگبار خشماگين واژگان و مفاهيمي كه ما به ازاي پرخاش. دلبستگي دارد
 روياي جهاني انساني را در سر ، استييستيز و خواست دروني شعر خو

   : قرار دارديي كه در كانون شعر خوييرويا. پروراند مي
خواهد /   در خود خواهد فرسود/  و آنچه هست /   ...

و . / . . .  /  خواهد بود    / بايد باشدو آنچه / . . .  / فرسود
/   مانند آفتاب /   پاك/   مانند آب/  بر اين خاك انسانِ من

 75دگان صفحه وما ب(. /  آزادخواهد بود/   و همچو باد /  شاد
  )52 سال 73ــ 

  
  

  و يا
 نيست كه اندام كامكاري ييردا /  اين آسمان كهنه ! /    نه 

هاي هرچه  تشريف/   انسان/   .رازدانسانِ سرفراز را به ب
فرو /     زيباي خويش  و بينش از دوشِ هوش/  فراخاكي را

ي ُزمين خواهد  آيينه/  دا  از فر پس /   و آيين او/   اندازد مي
   ) 56زيرا زمين زمين است ــ سال   ( / .بود

 
در  ــ است كه رو ييشايد اين صداي خود ما از فراز قرون ــ و نه صداي خو

ي هنوز ماندگار و با چشمداشتي به روزگاري فراخور و  روي اقتدار سالخورده
، كه  ، مقتدر  مايي بيشتر از تواناييصدا. افكند ، در شعر او طنين مي شدني

خ رشود تا حقيقت فردا را به  ، سر داده مي ناتواني ديدنياينهمه آنسوي 
 .گر بكشاندو مرگ سرانجام او را يادآور شود سلطه

ي معضلِ اختناق  ، همواره به گونه شعري سراپا تمرد كه در دستگاه اختناق
 . اي از واژگوني آن و سرفرازي آزادي با اراده.  ظاهر شده است
قدرت و نشينانِ  ناپذير در برابر خوش ه و آشتيان، شناخت شناس تمردي تاريخي

كشد و از   مي شي زمانه را بدو زده كه بار انسانِ هراس.  ي چيره نظمِ كهنه
پيچاند تا اقتدار حتمي انسان و   سر مي قانون و فرمانِ پاسبان و پاسدارش

 .واقعيت آينده او را ترسيم كند
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طغيان روزگارانِ :  ، به يك اعتبار ييي موجود، در شعر خو شورشِ ضد سلطه
انكارِ نظمي است كه .  سرنوشت تحميل شده بر اوست ، عليه دراز آدمي

.  ، دستاوردي نداشته است ، براي او فقان و مرگ و زندان و زنجيرتاكنون جز خ
 نيز بر يي، درخود بپروراند و شعر خو  را اش بايد منادي مرگ چنين نظمي مي

   . ، بار پذيرفته است همين طبيعت
كه . /   ست پيوسته شط خون و سكون بوده /  باري /   ...

ين آسياب ديگر اما ا/ گردانده است آسياب اين تاريخ را مي
سنگ صبور زيرين دارد  /  از من به يزدگرد بگوئيد. /   ست فرسوده

ديگر تنها فريادي /  تا رستن هزار فواره خون/   تركد مي
  ) 49اب تاريخ ــ سال يسآبا ( /   ست مانده

  
، شكل صريحِ ستيز را بخشيده است در  ييتاريخ شعر يا تاريخي كه به شعر خو

  .  چنداني نداشته است ، نقش  اوتعيين موقعيت شعر
 تاكنون نظري بيافكنيد و با 1338كافي است به تاريخ زير شعرهاي او از سال 

هاي حسي شاعر مواجه شويد، تا به وظايفي كه  مضامين شعرها و عصبيت
 را ــ در طي ييي خو اند و تشخصِ بياني شعر به شعر گسترده شعرها پذيرفته

 .اند، پي ببريد دهزمان ــ در خدمت آن گذار
 از چهار دهه حضور شاعر را در دو  شود كه بيش اين مدعا زماني دريافته مي

 شاه و شيخ ــ و نيز در دو محيط متفاوت ــ ايران و انگليس ــ نظام متفاوت
  . بكشيد ، به سنجش ييي خو سروده ــ و در راستاي ِ صدها

ناهيد /   كني پا بلندي مي/   گذاري ست مي دهاي ايوان  نردهبر
بانوي “/  دهي نشانم مي/   به سرانگشت /   در آسمان /  را

 /   ” زيباترين خدا بانو“ /  ييگو مي /   ” مهرباني و آب است
، كشتگاه   همانا كه دامنش/  ميهنم/   آيد  من مادرم به يادم مي
و /   اند  قاتالن هاي گوناگونش ميرآب/   جهل و جنون است

 92 ژوئيه Outlandiaغزلواره/  (   خون است نشهاي همگو آب
  ) لندن
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 و انسانِ تازيانه ي خاصبه وضوح پيداست كه موقعيت دفاع ناپذير خاك
ي  اي بر ذهن و عاطفه  كماكان پرتوي ويژهيياندازِ خو در چشمآن   ي خورده

  .ريزد  او را در شعر طرح مي افكند و موضوع خشم و خروش  ميييخو
 شناخته ييي صميمي خشم و عشق خو بندي شايد سرچشمه عدهبدون اين قا

هاست رقم   را سالييخو”  ييكجا “نشود و انتظار وصلِ شعر او را با جهاني كه 
  .، ميسر نگرداند زده است

  
 2002 ــ فوريه  آنجلس ُلس
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  نسيم خاكسار
  شعر يعني نگاه كردن

  .كندو شعر اسماعيل نگاه مي
  
  
  
  

كنم كه شعر  شكار كه بر زبان بسياري آمده است آغاز ميبا اين گفته آ
 از فصاحت و بالغت و استحكام زباني بسيار چشمگير و يياسماعيل خو

اين ويژگي، همراه با بياني نزديك به گفتگو، به شعر او .  روشني برخوردار است
دهم  اي مي نمونه.  بخشيده استيياي يكه و يگانه در گسترة شعر نيما چهره

يكي از شعرهاي خيلي قديمي او تا نشان دهم زبان شعر چقدر صريح و از 
اي بر آن بپوشاند، به رواني جويباري جاري  راحت، بي آن كه لفظ پيرايه

  :شود مي
 
 

و  / داد؛ كه بوي سيگار مي / خوبي زني بود / وقتي كه من بچه بودم، 
 . /آميخت يبا صوت قرآن م / بيني از پشت آن عينك ذره/  هاي درشتش اشك
 

،  و باز در همين شعر وقتي معنا و حرفي را، با كمك تصويري بسيار درخشان
  :بخشد كند و هم بعد و ژرفا مي هم كوتاه مي

  
تا زوزة آن سگ پير  / از سنگ / لذت خطي بود /  وقتي كه من بچه بودم

 . /هاي ستمكار معصوم آن دست /  آه/ رنجور، 
 

.  هاي شعر شاعران خراساني است و انگار از ويژگياين استحكام بياني در شعر ا
 و كدكني، در كارهاي آزرم و سعيد يوسف و محمد ييجدا از اخوان و خو
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هاي بعدتري كه در اينجا و آنجا به كار شعر  مختاري و سعيد سلطانپور و نسل
  . توان ديد مشغولند نيز اين ويژگي و توجه به آن را مي

را ندارد اما با شكلي از )  فرم (آيد دغدغه شكل   مي با اينكه به نظرييشعر خو
اي  گزيند و توجهي كه به صورت و صداي حروف دارد به گونه بيان كه بر مي
شود، و يا اهميت دادن به شكل در  پذير مي رود كه شعر شكل  مي تا انتها پيش

 ، براي ييو اين حتا در شعرهاي بسيار سياسي و اجتماعي خو.  آن مشهود است
و شعري كه در رثاي سعيد سلطانپور و شعري كه در ”  خراش“مثال در شعر 

در شعر . شود مرگ و يا خودسوزي اعتراضي نيوشا فرهي نوشته شده، ديده مي
،  ، شادي ، آزادي آري:  در كلمات”  آ “براي سعيد سلطانپور، تكرار حرف 

وجه به شكل آ ، آبادي در بندهاي آغازين و بعدي شعر با ت ، پاكي فراخاكي
 :تجسم نوعي ايستادن را دارد

 
  پس / ،  و /   براي زيستن /   اما /   ؛ آري /دهيم،  ما نيز كشته مي

/ ،  و /   براي آزادي /   اما /  ،  آري / شويم ما نيز كشته مي/ ،  گريستن بي
  / يعني/  ،  پاك /   اما/  ،  آري/  ،  ما نيز سرنوشتي داريم/   با شادي پس

  . سازيم آن را مي /  كه خود به دست آزادي / ،  هاي فراخاكي پالوده از دروغ
 

 :آيد و اين گونه جشن و پايكوبي آ در شعر ادامه دارد تاخود به فرياد مي
 
 رقصندگان الله /  ، آي ترين بر دميدن وشان شنگ لولي/  ، آهاي ، هاي هي

يا / كه براي رضاي آب  / خواهم از شما مي /   ! بر قالي شگرف بهاران
 ...)  (يا هرچه پاك/  يا خاك /   آفتاب
 

 شعر بلندي كه براي ييهاي بندهاي ابتدا در آخر قافيه) د(و )  م (اما حرف 
هاي بندهاي  نيوشا فرهي سروده است و تكرار آن در بيشتر كلمات و قافيه

  :آورد يبعدي نوعي شكستگي را، يا شكستگي همان قامت را، در برابر ديده م
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از / ،  ، در هزار راهه بسيارها خواستن كه /  ، آني تو ، تو هماني ييتو آن تو
مردم -زيرا كه از براي خدا : / توان شمرد  را مي هايش گام/ ،   مردم-براي خدا 
هاي صبور و خلوت درهم شكسته  ، در فضاي ميكده و /   ؛ ست زده گام مي
زيرا كه در هواي : /  توان شمرد  را مي يشها جام/ مردم-در هواي خدا/ ،  شدن

 /   : فرسوده بود جانش/ ،  هاي شما، مردم چون گام/  ،  آه ( . . . ) /   خدا مردم
يعني با شماي شما بوده / ديرگاهي با نتوانستن/ ،  ، مردم زيرا كه در فضاي شما

 / ديد ك ميش ، بي با نگاه گمشده بودن ديده بود و...  تا / و بوده بود. / بود
،  در ناگهان/   ! آهان”- :/ د جوي ، همانا خود را مي در ناگهان/ ،  كاين زمان

  . / دريغ و چه تنهايم ، چه بي چه من /  من/ 
 

در .  اگر مرگ سعيد اوج مقاومت است، اين يكي نمايانگر دوره شكست است
 و در شعر براي سعيد سلطانپور، حركت به سوي مرگ با قامتي است ايستاده

   براي مبارزه با بدي از درون يأس اي است كه قهرمانش شعر دوم، تجسم دوره
  .رود و با قامتي شكسته به سوي مرگ مي

خاصيت ارواح مرده  ها را گفتم كه تفاوت شعر او را با شعرهاي بي اين
  . انگيزد نشان دهم پذيري كه نه مهري نه سكوتي را برمي فرم

، كه ريشه در شعرهاي  حرف اول كه استحكام زبانياگر باز گرديم به همان 
 است به حرف ديگري ييهاي زبان شعر خو خوب كالسيك ما دارد، از ويژگي

رسيم و آن توجه ديگر شعر او به فكر و ذكر شعر گذشته است براي  مي
در “براي نمونه باز برگرديم به همان شعر . رسيدن به حرفي كه در پي دارد

  . كه براي نيوشا فرهي گفته شده است”  چخوابي از همارة هي
 

كه مرگ بر سراسر آفاق دوست گذر  /  اين روشن است /   ورنه/ ،  آري
هاي  از لحظه / اي در لحظه / :و در تو نيز نظر خواهد كرد/ خواهد كرد

 ( . . . ) / هاي دشمن سرگرداني تو كه در چهارراه / ناگاهان
 

ي آشناست در فكر و ادب گذشته و يا نظر كردن مرگ به آدمي بحث و نظر
، اما   آن را نوشته است هايش ، و مولوي هم در يكي از مثنوي كالسيك ما
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ها به   كه مرگ در آنييها آيد و با افزودن صفت دشمن به چهارراه  ميييخو
بخشد تا با  شود آن را واقعيتي ديگر يا واقعيتي سياسي مي ما خيره مي

و بعد شعر را با بازي با كلمات درگير . شود همراه  شخصيت درون شعرش
مردم تا خوانندة -كند؛ مرگ و مرد، مرگ و مرد خدا و خدا مضموني تازه مي

 مردم را به جاي آن بنشاند و شعر را به بيتابي عاشقي يي، فدا شعر به ميل
آن هم با .  هاي دشمن رو به رو با مرگ ايستاده است بكشاند كه در چهار راه

اي ديگر در برابر شعر  تا عرصه”   من كيستم؟ پس“:   فلسفي در شعر اين پرسش
 .و شاعر و خواننده گشوده شود

شود يكي هم اين باشد كه شعر نوعي  اگر در تعاريف متعددي كه از شعر مي
 از همان ييشود، شعر خو نگاه كردن به جهان است كه در زبان ساخته مي

هاي اين جهان را كه در هر دم  ه پارهآغاز عادت به نگاه كردن به اين جهان ب
حاال .  كنند در خود پرورانده و يا پروريده است  مي شكل و رنگ و معنا عوض

هاي مختلف يا توجه كردن   باشد در دوره اش اين نگاه كردن به انسان جامعه
به    را به طبيعت و مكث كردن روي اشياء شعر او در اين زمينه خودش

 . كرده استجهتي از نگاه مقيد ن
 
 / بيني؟ آن صخرة گران را مي /   در سنگ نيز چيزي بيدار است /   ييگو

 / .دارد دارد شكاف بر مي
 

، آفريدن و ديدن را براي خدا بودن و ديده بودن ضرور  و به بيان خودش
 :داند مي
 

 . هم بدانساني كه ديده گر نبيند نيست / من بر آنم كه خدا گر نافريند نيست
، و بعد سنگ و آب و موج با عشوه و  وير و زمان و نيز رفتن و حركتدريا، ك

آيند و از همان آغاز پيكره شعر او را  شان در ميدان ديد او مي رفتار گوناگون
دهند تا در همراهي با آنها شعر او اين حجم را بيابد كه انسان را نه  سامان مي

   در شعرش اش و يكه  هاي مشخص  بلكه در چهره در بعد كلي و گم و گورش
 است كه درگير با انسان و يي از اين لحاظ در زمره شعرهاييشعر خو. بنشاند
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 با انسان و  اش آرزوهاي اوست و يك رندي هم دارد كه با همه همسفري
تواند از او و  شود مي  گريبانگير او ميييها ها و دوره تعلقاتي كه در لحظه

. دن مستقل به جهان و اشياء دور نشود فاصله بگيرد تا از نگاه كر تعلقاتش
تا ”  برخنگ راهوار زمين“ از ييگفتن از حرف و سفر شعري اسماعيل خو

دارد و من ناگزير روي چند شعر او كه بر چهرة   كار زياد بر مي آخرين دفترش
از ميان شاعراني كه در .  كنم انسان در تبعيد توجه كرده است مكثي مي

 ييها در سرزمين ، تبعيدي و يا ماي مقيم مهاجرشعرشان به وضعيت انسان 
اي   كارنامهيياند كارنامه شعري اسماعيل خو دور از وطن نگاه و فكر كرده

 از اين در مطلبي كه با عنوان وطن در شعر شاعران  من پيش.  قابل تأمل است
ر اما اين با.  داشتمييها در تبعيد نوشته بودم به بازتاب تبعيد در شعر او اشاره

،  هاي خيلي پيش زدم ديدم اسماعيل از سال هاي او را از اول ورق مي كه كتاب
 كه شمار چشمگيري آواره در تاريخ معاصر ما 57 از انقالب  يعني حتي پيش

، به اين موقعيت انديشه كرده بوده است، و تصاويري كه   بوده است حاصلش
براي مثال .  سان است يك در آن شعرها آورده گاهي با تصاوير شعرهاي بعديش

 93 در سال  هايش وطن، كه در يكي از رباعي”  آسمان آبي“حسرت دوري از 
آيد و براي   در ايتاليا سروده مي42آمده است، در شعري ديگر هم كه در سال 

  .آورد  مييي تنها او حس
 

 /  گاهي هاي اشك بي هاي شيرين ستاره و تبسم /   هاي دريا بود؛ رنگبازي
و غرور  /  ي سرشار؛ تنهاي /   و آسمان آبي و /  ؛ د از نگاه منكه تابي

   /غمگين شاهين آه من
  
 

 پيوندي  ها در ترديد بين ماندن و رفتن و حس و باز در شعري از همان سال
شود كه در حال  نگاه او روي برفي متوقف مي. دارد) وطن(كه با جويبار دور 
 كه اين ميتواند فقط يك برداشت از و البته همين جا بگويم.  ذوب شدن است

هاي  كه تداعي يكي از مثنوي” بازجويد“زيرا، اگر چه . اين شعر كوتاه باشد
شدن به اصل را در شعر  كند كفه فكر يك جور وصل معروف مولوي را نيز مي
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كند، اما كهسار و ذرات و جويبار در پيوندشان با هم مفهوم فلسفي  سنگين مي
 .توانند به ذهن بياورند اريخ و طبيعت و حيات را هم ميحركت و جاري بودن ت

 
با  /ابرف از ستيغ ام / ذرات خود را ماندن آموزد /  انگار /  كهسار

 . /جويد پيوند خود را باز مي /  جويبار دور
 

 را دارد و  تبعيد، مثل هر موقعيت ديگر، براي شناخته شدن مفردات خودش
  . را  خودش حسي و دنياي انديشگي خاصانسان قرار گرفته در آن، عوالم 

، از درون اين عوالم حسي  يي به گفته خوييشعر تبعيد، يا شعر اين بي دركجا
،  ، تاريخ ، كودكي ، جهان وطن. كند و انديشگي و اين مفردات است كه گذر مي

 را بر  اش زادگاه با تصاويري حسي و نزديك به شاعر، عوالم حسي و فكري
  زندگي به دور از وطن، به خصوص.  او از نو با آنها ديدار كندانگيزند تا مي

 رانده شدن همراه باشد، همواره وجودهاي گوناگوني را در ما  وقتي با حس
گاه .  گاه خشمگين است.  ، مني غمگين است ، منِ درون ما گاه. آفريند مي

ياي تازه كند و با هيچ چيز اين دن همزباني مي كسي و بي  و بييي تنها احساس
و گاه هم به آرامي . كند  مي گاه شورش. شود و كر گاه كور مي. آيد كنار نمي
و گاه چنان دور .   به بازگشت است گاه همه اميدش.  كند به اطرافش نگاه مي

ها بسياري از ادبيات شعري  ها و نگاه اين حس. خواهد برگردد شود كه نمي مي
اين لحظات گوناگون   به همهييعر خوش.  و داستاني دنيا را سرشار كرده است

و همين چندجنبي يا چندجانبه ديدن . كند حسي و فكري ما در غربت نگاه مي
هاي مختلف زماني و فكري باعث  واقعيت تبعيدي و نگاه به آن در دوره

 به يك درك آگاهانه  شود كه خواننده شعر او بتواند با فكر كردن به شعرش مي
در نگاه به چند شعر يكي از .  كه هست برسدييجا در اين از موقعيت خويش

 و فكر به تبعيد  ، كه در آنها جهان جاري حسييهاي اخير اسماعيل خو كتاب
، يعني شعر  نگر دارم به اين موقعيت كند، تاكيد روي نگاه آينده ربط پيدا مي

و . د، پانزده ساله از نو نگاه كن رود كه به موقعيت تبعيد بعد از يك تجربه ده مي
 به ييجالب است كه در اين شعرها شاعر و يا من انساني درون شعر پاسخگو

 جدا از خود و بيرون از خود يياين وضعيت تازه را به اشيا و نمودها و تضادها
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ام، اين درخت سر  در هر يك از اين چهار شعري كه انتخاب كرده. سپارد مي
گويد اين جهان چگونه  ميراه شاعر و جلو خانه شاعر است كه به او و به ما 

اين سپردن خود به ديگري و گذاشتن كه ديگري من يا تو را ببيند، جدا .  است
شود به اين  بخشد و نزديك مي  را وسعت بيشتر مي از آن كه جهان پرسش
، يكجور ” بيني من آن كسي هستم كه تو مي“: گويد پيام آرتور رمبو كه مي

در كتاب مجموعه .  ها بخشيده استشوخي و شنگي هم به فضا و زبان شعر
ام از اين كتاب  ، كه شعرهاي انتخابي” در ميهن آنچه در چمدان دارم“شعر 

مفردات مشترك و . اند است، اين چهار شعر مثل چند داستان به هم پيوسته
:   و خيال به گونه نخي پنهان اين چهار شعر را كه عبارتند از تداوم فكر و حس

، به هم وصل  ، چرا كجايم، و سازگار شدن ، كاجبانو به شاخ توت كهنسال
در همه آنها يك عنصر مشترك بيرون از وجود شاعر، يعني درخت، . كند مي

، در دومي درخت كاج، و در چهارمي  در اولي درخت توت: اما با تفاوت در نوع
در وجود شاعر  *” رستاخيز ناگاهان“ اصلي را در ايجاد آن  ، نقش بلوط شاه
اول، خيال و ديدن نخ دراز بادبادكي آويزان به درخت يا فقط  در شعر. ددارن

  اش ، شاعر را به زمان و دنياي كودكي خيال و ديدن بادبادكي در آسمان
هاي درخت توت   در زير چتر شاخه هايش به زماني كه او و همبازي. برد مي

  :كردند كهنسال بازي مي
   
 به /  آويزان / انجامد اي مي بادك جرخوردهبه باد /    اش خي دراز كه دنبالهن
گشوده روي هياهوي  /   اش ي عصرانه كه چتر سايه اخ توت كهنساليش

  /  ...  ي كودكان كوي پابرهنگي
  

هاي  اي كه آفتاب و آسمان و كودكان و توت شاعر با اين تصوير به گذشته
ه به همان گردد دوبار كند و بعد باز مي آلودند سفر مي  خاك همان درختش
 : تصوير نخست

                                                 
  : به مطلع زير اشاره به غزلي از ديوان شمس  *

 ها  افروخته  در بيشه انديشه اي آتش     اي رستخيز ناگهان، وي رحمت بي منتها
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  .به شاخ كهنسال / اي و بادبادك جر خورده
 

، با توجه به  در اين بند آخر معلوم نيست خود شاعر يا اوي ياد آورندة گذشته
، اكنون بادبادكي جرخورده است يا  اين كه شعر در بيمارستان نوشته شده است

ت كهنسال، كه كودكي و جهان كودكي مثل بادبادكي جرخورده به شاخه تو
هرچه هست، ما با دو تصوير مدام چرخان در .  شاعر باشد، هنوز آويزان است

مان يعني بادبادك جرخورده و درخت توت كهنسال، كه راه به جايي هم  ذهن
  . رسيم برند، به پايان شعر مي نمي

همين ايهام پاياني جدا از مفردات صوري مثل درخت و خاطره و كودكي و 
شعر در . دارد تا به شعرهاي ديگر وصل شود ر را به حركت وا مي، شع زادگاه
باز درختي ديگر نگاه . آيد  كامل است اما شعر ديگري از دل آن در مي خودش

   :كشد و فكر شاعر را به خود مي
 
 

به يك نگاه در انبوهه وقار /  ،  امروز نيز بامداد پگاه/  ،  پگاه امروز نيز
 . / به يك نگاه  :/ دانم مي/  عاشق او خواهم شد، /   ، هزار باره/  ،  بهارينش

 
هاي دور روييده باشد،  اين درخت ديگر آن درخت پيشين نيست كه در خاطره

آن يكي را شاعر .  آلوده نيست ، پير و فرسوده و خاك و مثل آن درخت گذشته
بامداد آورد، اما با اين يكي در  ، يا غروب، به ياد مي هاي عصر در ياد و خاطره
آلود و  هاي آن يكي خاك اگر گيسوان و آسمان و هرچه. كند پگاه ديدار مي

  : غبارآلود بودند، اين يكي برعكس
  
و / نخست  شويد مي/   باران   زير دوش/   را   ، گيسوانش هر شب/  ،   بانهش

/ گردد و بعد بر مي/  به آرايشگاه  /  رود   پاورچين مي/  بعد پاورچين  
  /كنار اين راه  /  جا – همين -در اين / درست /  د  ايست مي/
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اگر بپرسيم .  يعني كنار راه شاعر تا او را وسوسه كند و در پي خود بكشاند
  : گويد ؟ شاعر مي كي

 ".، اين كاجبانوي پيري ناپذير جنده خانم رعنا، پتياره موقرم“
پرسد چرا  او، مي از  ، و يا كسي در درونش در شعر بعدي، وقتي شاعر از خودش

 :گويد در انگلستاني، در پاسخ مي
 

از / ،  و بعد، بعد، به ويژه / نامي ، از اين بي از اين نبودن/ ،  از اين گماي خوش
 /! اين درخت بپرس

 
زمان، پگاه است و . آيد ، شاعر از خانه بيرون مي ، سازگار شدن در شعر چهارم

. كنند  در تن شعر روان مييي و گرما، روشنا اين دو با هم.  ، تابستان فصل هم
، رفيق  شود فقط به خاطرة دور درخت توت داند كه ديگر نمي شاعر مي
.   براي ديدن هستييداند اينجا هم چيزها زيرا مي.  كند ، دل خوش اش كودكي

آلود و به عصر يا به غروب  هاي خاك يعني بيرون از آن خاطره و خاطره
. تواند آن يا آنها را نبيند نمي.  گري هم هستهاي دي ، جهان و جهان رسيده

و چون . ، را ديده بود  رعنا ، جنده خانم هاي اين جهان پيشتر كرشمه و عشوه
 به  پس.  را گول بزند تواند حاال آن را حاشا كند و خودش بيند نمي ديده بود مي

 :گويد نرمي مي
 

 / .غريبه نيستم ديگر /   اينجا نيز/  بهانه نگيرم
 
 دارد كه انگار شاعر نه با خود   رام و مهربانانه در گوشيين حرف آنقدر نوااي

دوست عزيز ديگر بهانه : گويد و رفيقانه مي. زند بل با تو و با ما دارد حرف مي
  . نگير و ديگر تو غريبه نيستي

 
   براي دوستش /  بيند، مرا كه مي/  ،  در آنسوي پرچين آن چمن/   : ببين

  /شابلوط / ،  ام رفيق لندني /   دهد ست تكان مياز دور د/  
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توانست بگويد برايم از دور دست  شاعر به راحتي مي”  بيند مرا كه مي“در ادامه 
نه تنها به اين دوستي تاكيد ”  براي دوستش“اما با آوردن . دهد تكان مي

 را هم وارد اين  اي ظريف و هوشمند يك سوم شخص شود بلكه به گونه مي
كند تا شعر راه به بيرون هم باز كند و جمعي ديگر هم به  ي دوستانه ميباز

ايماژ درخت كه عنصر پيوندي اين چند شعر . مهماني يا جشن اين ديدار بيايند
و  آيد است در يك روند تكاملي از خاطره و ذهن يا از ذهنيت بيرون مي

كشد تا  د ميزند و ق شود و در سر چهار راه يك شهر شلوغ ريشه مي عيني مي
، كودكان   در خاطره و ذهن اگر در صورت اولينش. با ما ارتباطي نو برقرار كند

تواند  دهد و اين مي  هستند كه او چون مادري به آنها غذا مي در گرداگردش
اي به مرحله هنوز خامي ما در نگاه كردن به جهان باشد، در واقعيت و  اشاره

و رفيق ما . زند ، درخت با ما حرف مي  در تصويرهاي بعدي اش عينيت پذيري
  .كند و با ما گفتگو مي. شود مي

هاي   در پيرامون و ميوه آلودش اگر آن درخت كهن سال با كودكان خاك
، نقطه مقابل   و معصوميت غبار گرفته است  نمادي از يك تقدس آلودش خاك
. رود شگاه مي، كاجبانوي جنده خانم است كه براي تازه شدن هر روز به آراي آن

سازد براي جهان بزرگتري كه آغوشي گشاده براي  و همين از او نمادي مي
   .هاي نو دارد هاي تازه و ارزش رابطه
 
 

    اوترخت2001يازدهم دسامبر 
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  يداله رؤيايي
  نوعي ديدن: غايت اشياء

  ي يادداشتي بر شعرهاي خوييبه بهانه
  
  
  
  
  
  
  

اي است براي  كننده  خفه  سرپوشئ، ش برعكس.  شعري نيستئ در خود ش
 به آن ئكه شعر در جايي  نشسته است كه ش به همين جهت است . شعر
و . رسد هرگز به آنجا نمي  ئجايي كه ش. ئرسد، يعني نشسته در نهايت ش نمي

خود   به نهايت ئكند و در كشف شعر، ش شاعر است كه آن را كشف مي
چشم براي اينكه به . ار چشم نيستاين كشف، كار مشاهده نيست، ك. رسد مي

. »پشت سر«: گذارد كند و آن را پشت سر مي  عبور ميئاز ش  برسد ئپشت ش
برد، و به  ي ديوار كه ما را به پشت ديوار ميرو  يمثل تابلو. مثل پشت اثر
به اثر هم اگر تنها به .  يعني به نقّاش  را در تابلو گذاشته است  آنكه خودش
و نه به . و به سرگذشت آن ايم،   كنيم، به زندگي اثر نگاه كردهنگاهي بسنده

هست بين من و اثر  آنچه در اثر . برد ي، و به آنكه ما را به  پشت اثر م نقّاش
  .آن جدا شدن از اثر شناختنِ اثر است، نه گم شدن در. هست، در فاصله است
مثل . كند ا پر ميء شئ ، يك خطاب خالي است كه خالئاين طرز برخورد با ش

  .شود  پر  مي كه از پژواك خودش هويي در كوه، 
 

 معمولي ياين ديگر يك مشاهده. كنم  گم ميرائ كنم ش  كه نگاه ميئبه ش
شاعر معمولي وقتي . مشاهده را همه  بلدند. كنند همه مي مشاهده را . نيست
 خَرْقِ عادت اما شاعري كه. كند دنبال مي  را  بيند عادت چشم خودش كه مي
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يعني همان وقتي كه شاعران  .بيند بيند مي كند، شعر را در چيزهايي كه نمي مي
از نديدن  كنند، شاعر حجم تصويري  هاشان را تصوير مي سطح دنياي ديدني

  .دهد دنيا مي
 

  )سطح( بلكه در معناي لغتي آن . گيرم  را دست كم نمي » حسط« در اينجا 
حقيقي و هندسي آن، كه  در اين معنا شاعرانِ سطوح معناي  گيرم يعني در  مي

مجازي اين كلمه نيستند، و تواناترينِ آنان   به معناي »سطحي« لزوماً شاعران 
علّت تسلّطي كه بر بازي با سطوح  به علّت اشرافي كه بر زبان دارند، و  به

طوح، گاه و در اين بازي با س . روند دارند، گاه فراتر از مسير مستقيم چشم مي
هايشان  مشاهده  آنها را به رؤيت ديگري از جهان )حجم(برخورد دو سطح 

يكسره  ، كه شاعر خود » زباني ديگر« به ديدني ديگر، و يا حتّي به . رساند مي
دهند و رؤياهايشان را  آنها سطوحشان را به رؤيا مي. خبر بوده است از آن بي

گيرند كه لنگر در تصويري  ويري ميخبري، از جهان تص و در اين بي. جهان به
و در اين داربست تصوير . ديگر دارد كه خود حلقه در تصويري ديگر زده است

نوعي ديدن . كه عالمت دنياي امروز ما است دهند عالمتي از دنيا به ما مي
جادو، شريك سرنوشت  و شاعران واقعي را همين نوعي ديدن، همين . است

است و   كه در اين كارشان نه سفارش. خود بدانندآنكه  بي. كند جهانيان مي
  .تصميم، و نه تعهد و تسليم

 
شود  شود بدون عبور از ظاهر به باطن رسيد؟ براي رفتنِ به بطن نمي چطور مي

و براي . چرا كه عمق لزوماً  براي مقابله با سطح نيست. شد از ظاهر غافل 
  .خيانت كرد رسيدن به عمق نبايد به سطح 

  
  »ها ميان يادداشتاز« 
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  رضا قنادان
  بحران در شعر خويي

  
 ما  شاعر بزرگ روزگاري،ي پيش كه دكتر اسماعيل خويچند

هاي سي آمد، در يكي از نشستبه شهر واشنگتن دي
خصوصي از او اجازه خواستم موضوعي را درباره شعرهايش 

چه اين اسماعيل خوئي در پاسخ گفت چنان. مطرح سازم
از . ه شخص او نيست، بهتر است نوشته شودموضوع دربار

روي از طرح موضوع در حضور وي خودداري كردم و اين
- آن. همانگونه كه از من خواست درصدد نوشتن آن برآمدم

چه در پي ميĤيد حاصل تأمالتي است كه در اين چارچوب 
  . شكل گرفته است

  قنادان رضا
  يالدي  م2001  /  يديخورش1380 زيي پا

  
 به طرح موضوعي ميپردازد "شعر سياسي دو" خويي در شعري با نام اسماعيل

  : كه براي آغاز بحث ما اشاره به آن ضروري است ميگويد
/  من هم، ! / آقايان! / خانمها! / خدايا/ ـ آه، ! / ؟"شعر سياسي"ـ 

: مخالف شعر سياسي ام/ به جان، / من هم، . . . / به جان دوست  
كار /  پابند كار، / ان كه شما ميفرماييد ـ ـ درست آنچن/ من هم / 

/  ـ !آقايان ! ـ خانمها/ كاري كنيم  / پس، . / درست و اساسي ام
/  باز بيند / تا شاعر / كاري چنان نكند، / هيچ كس  / كز اين پس 

/  ـ عشق ورزيدن به گوهر زيبايي ـ/  از كار خويش / بايد / بايد، 
  ! بسرايد/  سياسي شعر/ بنشيند / دوري گزيند،    

  
با يك نگاه ميتوان دريافت كه منظور اسماعيل خويي  در اين شعر ارائه 

 در كليت آن نيست، چرا كه در غير اين صورت "شعر سياسي"تعريفي از 
 اخوان ثالث "زمستان"تكليف ما و پاسخ اسماعيل خويي در برابر شعري مانند 
ر آنها مفاهيم سياسي با و يا برخي از شعرهاي خود اسماعيل خويي كه د

 پيوند خورده، چه خواهد بود؟ چنين پيداست كه آنچه در اين "گوهر زيبايي"
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. شعر مورد اشاره اسماعيل خويي قرار گرفته پاره اياز اشعار سياسي خود اوست
يكي از مشخصات اين اشعار وجود واژه هاي تند و عريĤني است كه احساس 

شاعر خود . ي امروز ايران به نمايش ميگذارندشاعر را در مورد واقعيتهاي سياس
غوكزار "  از اين اشعار به عنوان "شعر سياسي دو"در شعر ديگري به نام نام 

 نام برده و چنين استدالل ميكند كه اين "گندچال بددهني" و "سرودن
ويژگي محصول طبيعي نابساماني هاي حاكم بر جامعه امروز ايران است و 

  . آن رها شدن جامعه از چنگال اين نابساماني هاستتنها راه رهايي از 
 "شعر سياسي دو"  و "شعر سياسي يك"به ديده من استدالل حاكم بر 

حاكي از وجود يك  مشكل جدي و بنيادي در شعر اسماعيل خويي  است كه 
نگاهي دقيق به شعرهاي . وي با اين استدالل درصدد توجيه آن برآمده است

خويي اين واقعيت را آشكار ميسازد كه شعر وي گرفتار سالهاي اخير اسماعيل 
حاصل اين بحران، بروز نوعي افت شعري است .  شده است"بحران"نوعي 

ترديدي نيست . كه درپاره اي از شعرهاي سالهاي اخير وي به چشم ميخورد
. كه زوال مرحله پاياني و پايان غم انگيز كار هنرمند در هر قلمرو هنري است

يĤيد كه چشمه هاي زاينده ذهن شاعر يا هر هنرمند ديگري كمتر پيش م
اما سخن ما درباره اسماعيل . پيوسته و براي  هميشه در حال فوران باقي بماند
منظورازاين افت، زوال شعري . خويي متكي بر افت شعري از نوع ديگري است

به عنوان يك بروز طبيعي نيست كه معموال با فروكش كردن جوهر شعري و 
د شدن يا باز ايستادن نبض خالق شاعر آشكار ميگردد سخن ما درباره كن

اسماعيل خوييو افت هايي است كه در دوران شكوفايي شاعر و در اوج 
خالقيت او صورت گرفته است و از اين رو به جا است از آن به عنوان 

  .  نام ببريم"بحران"
يل خويي  زاييده براي اينكه نشان دهيم افت شعري در برخي از آثار اسماع

افت در ميزان خالقيت و كمبود جوهر شعري در او نيست، الزم است نخست 
عشق ورزيدن به "يكي از شعرهاي سياسي او را كه در عين حال حاصل 

 و قابليت اسماعيل خويي  را به عنوان شاعري ممتاز به "گوهر زيبايي است
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 را كه در "حجت"تاه براي  اين كار شعر كو. نشان مي دهد از نظر بگذرآنيم
  :  سروده شده برميگزينم1992سال 

همين كه : / آيين مرگ ميداند/ اين را / شكست خواهد خورد 
از / و ماه پستانش را /  بر هواي سحرگاهي؛ / پنجره مان وا باشد 

/ از روي ران خويش / مالفه را / و تو/ نشان بدهد؛ / الي ابرها 
  /. و اين پرنده بخواند/  پس بزني 

  
اين شعر با همه كوتاهي، و خود به تنهايي، نمايشگر برخورداري اسماعيل 
خويي  از تمام قابليتهايي است كه هويت او را به عنوان شاعري توانا و 

تخيل "نخستين شرط آفرينش شعري بهره مند بودن از . برجسته تعيين ميكند
ه هم پيوند زند  است كه به شاعر اجازه ميدهد اجزايي از هستي را ب"شاعرانه

كه هر يك متعلق به قلمرو جداگانه اي از پديدهاي طبيعيو يا واقعيت هاي 
تاريخي است و از اين روي تاريخ و طبيعتخود از پيوند زدن آنها به همديگر 

اگر شعر باال را به مواد خام و اوليه آن بازگردآنيم، با عناصري . عاجز است
، "مالفه"، "ابرها"، "ماه" ،"پستان"، "هواي سحري"، "پنجره"چون 

 روبرو ميشويم كه نه تنها در جهان هستي در يك قالب "پرنده"، و "ران"
نميگنجند بل كه حتـّي براي  انسان ـ انسان غير شاعر ـ كمتر پيش ميĤيد كه 

آيا . با دريافت يكي از اين عناصر به چند عنصر ديگر در اين شمار بيانديشد
را بخوآنيد هرگز به فكرتان رسيده بود كه ميان پيش از آنكه اين شعر ساده 

پستان و ماه، و يا مالفه و ابر رابطه اي است؟ تنها شاعر است كه انگار در 
پرتو جرقه هاي حاصل از تخيل زاينده خود به كشف يا آفرينش روابط ميان 
اجزاء گوناگون هستي ميپردازد و ظرفيت هايي را در اين اجزاء آشكار ميسازد 

واقعيت حاصل از اين آفرينش، خود جهاني .  از آن بر ما پوشيده بودكه پيش
است مستقل و كامل، و هم پيچيده و سازمان يافته، كه هر جز از آن در 
عينحالي كه هدف نهايي كل مجموعه به نظر ميرسد، وسيله اي براي  ارتقاء 

معجزه " ديگر قرار گرفته، و همه اجزاء آن انگار زيرنفوذ نيروي جاذبه ييجز
از .  در شكل دادن به يك ساختار واحد و هدفمند به كار افتاده اند"آسايي
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 كه ييخصوصيات ديگر نظم حاصل اين است كه در آن جاي هيچ جز
وجودش براي  تكامل بخشيدن به كل ضروري باشد خالي به نظر نميرسد و 
هر جزء آن در بهترين جا و در بارورترين صورت ممكن خود اظهار وجود 

  . ميكند
اكنون ببينيم تخيل شاعرانه اسماعيل خويي  اجزاء تشكيل دهنده شعر 

آرايش زيبايي شناسانه اين شعر .  را چگونه به هم پيوند داده است"حجت"
متكي بر چهار رابطه اصلي است و هر يك از اين رابطه ها بيان گر حركتي 

ماً تصوير شعري منظور از اين واژه در اين كاربرد الزا(است كه از تصويري 
نخست سخن از پنجره اي است كه صحنه را بر روي . پرده برميگيرد) نيست

 ماه را مشاهده ميكنيم كه از الي "پستان"بعد . هواي سحرگاهي باز ميكند
. بعد ران معشوق را ميبينيم كه از زير مالفه بيرون ميزند. ابرها آشكار ميگردد

. كوت فضاي بيرون را درهم ميشكندو سرانجام آواز پرنده را ميشنويم كه س
طراوت . ميبينيم كه هر يك از اين صحنه ها نمايشگر نوعي زيبايي است

هواي سحرگاهي، زيبايي سحرانگيز ماه، لطافت جسماني زن، و ترنم گوش 
نواز پرنده تجليات گوناگوني هستند كه وجود زيبايي را به عنوان روحي واحد و 

  . يسازندحاضر در اجزاء طبيعت آشكار م
منظور از نشان .  نيست"حجت"تأكيد بر تجليات زيبايي، هدف نهايي شعر 

دادن اين زيبايي ها  اين است كه توجه ما را نسبت به وجود يك عنصر 
هدف اين عنصر خصمانه كه از . خصمانه در گوشه اياز نظام هستي برانگيزد

شه كن كردن  نام برده شده، تخريب زيبايي و ري"آيين مرگ"آن به عنوان 
 پيشگويي "حجت"موضوع شعر . آن از قلمروهاي گوناگون هستي است

شكست اين عنصر غيرطبيعياست كه بذر نابودي آن را طبيعت در همه ابعاد 
 آغاز "شكست" با كلمه "حجت"اينكه شعر . هستي از پيش كاشته است

ميشود خود حاكي از آن است كه كوچكترين امكاني براي  دوام اين وصله 
ناجور فراهم نيست، چرا كه براي  اعالم رسوايي آن تنها همين كافي است كه 

  . جلوه اياز زيبايي در يكي از اجزا هستي براي  آني تبلوري عيني يابد
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 سرانجام ما را با "حجت"بررسي روابط زيبايي شناسانه ميان اجزاء در شعر 
نگ آشتي ناپذير ميان براي  ما ايرانيان كه از ج.  روبرو ميسازد"انديشه"نوعي 

اهورامزدا و اهريمن آگاهيم، و بخش مهمي از خاطره  اساطيري و شعور 
فلسفي خود را متكي بر تضاد ميان نيكي وبدي، زشتي و زيبايي، و روشنايي و 

و براي  .  بينش ناآشنايي نيست"حجت"تاريكي ميبينيم، بينش فلسفي شعر 
نگهاي ديگر نيز راه يافته و اينكه يادآور شويم بذر اين انديشه به فره

صورتهاي گوناگون آن حتـّي در كاوشهاي علمي انسان معاصر نيز بدون 
كاربرد نبوده است، كافي است فرويد را به شهادت بگيريم كه ساختار روآني 

آنچه از انديشه . انسان را متكي بر تضاد ميان دو غريزه زندگي و مرگ ميداند
يافت اين است كه هستي در ذات خود  ميتوان در"حجت"نهفته در شهر 

تبلوري زيبا و اهورايي است و هرگونه تالشي كه در جهت نفي يا تخريب ذات 
لطيف هستي، چه در قلمرو پديده هاي طبيعيو چه در حوزه واقعيت هاي 

  .  و زوال و فنا است"شكست"انسĤني، صورت پذيرد محكوم به 
بايي شناسانه مييافت، گامي موثر اگر اين بينش فلسفي خود به تنهايي بيان زي

اما ميبينيم كه . در جهت تلطيف احساس و انديشه خواننده به شمار ميرفت
شاعر تنها به اين بعد از انديشه اكتفا نكرده بل كه آن را با ظرافت و در 
عينحال قدرت شگفتي آوري در جهت ارتقاء انگيزه سياسي خود به كار گرفته 

 به "آيين مرگ" نام "حجت" ضدزيبايي در شعر اين وجود ويرانگر و. است
 بيان گر آن است كه بايد ريشه اين هجوم "آيين"واژه . خود گرفته است

مرگزا را، نه در طبيعت، بل كه در عرصه واقعيت هاي انسĤني يعني تاريخ 
همه نشانه هاي موجود، نه همه نشانه هاي موجود در درون . جستجو كرد

عر ميتواند ما را در درك عميق تر شعر ياري كند و شعر، بل آنچه خارج از ش
دريافت مفاهيم نهفته در اليه هاي زيرين آن را براي  ما آسان تر سازد، 

 اشاره به جمهوري اسالمي "آيين مرگ"حكايت از آن دارند كه منظور از 
شناخت ما از اسماعيل خويي ، آگاهي ما از آنچه در طول بيست سال . است

  و بر ايران گذشته، و به طور كلي  جو حاكم بر حيات اخير در ايران
روشنفكري جامعه در شمار عواملي هستند كه اشاره مورد بحث را به امر 
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اما هر دانشجوي نقد ادبي ميداند كه تفسير متكي بر . واضحي مبدل ساخته اند
منابع برون از شعر تنها در صورتي از اعتبار انتقادي برخوردار است كه بتوان 

حتـّي اگر اسماعيل خويي  خود .  از آن را در درون شعر پيدا كرد"سرنخي"
 اشاره به جمهوري اسالمي بوده است، "آيين مرگ"بگويد كه منظور من از 

 خود را در شعر بر جا نگذاشته باشد، صرفاً با استناد به "منظور"اما نشاني از 
بايد ديد شاعر . دست داداينكه او چنين گفته نميتوان تفسير معتبري از شعر به 

تا چه اندازه ايتوانسته است، آنچه را كه در نظر داشته به بيان شعري مبدل 
  . سازد

 را با ظريف ترين صورت "حجت"اسماعيل خويي  انديشه حاكم بر شعر 
ميدان تجلي اين پيوند صحنه . ممكن به بعد سياسي آن پيوند داده است

تجاوز جمهوري اسالمي به . وق ميكنداياست كه اشاره به مالفه و ران معش
حريم خانواده و تالش براي  نفوذ در خلوت ترين قلمروهاي زندگي انسانها و 
نظارت بر خصوصي ترين رفتار آنها، واقعيت تاريخي است كه شاعر را به 
آفرينش صحنه ي مورد بحث واداشته و خواننده صد يا حتـّي دويست سال 

تاب شعر اسماعيل خويي  را به دست گيرد با ديگر كه دور از فضاي امروز ك
 و بيان سياسي كل "آيين مرگ"آگاه بودن از همين واقعيت تاريخي، هويت 

  .  را درخواهد يافت"حجت"شعر 
 شكل گرفته يكي از "حجت"شايد بتوان گفت آنچه در بيان سياسي شعر 

ي ايران موثرترين و رسواكننده ترين اعالميه هايي است كه درباره نظام كنون
آيين "نكته مورد تأكيد اين شعر، شكست بي چون و چراي . صادر شده است

.  است چرا كه وجود آن با همه اجزا هستي از ريشه در تخاصم است"مرگ
آيا ميتوان امكان استنشاق هواي سحرگاهي را براي  هميشه از همگان 

گيري  زيبايش جلو"پستان"گرفت؟ يا از پيدايش ماه در آسمان  و نمايش 
كرد؟ يا بر خصوصي ترين قلمرو زندگي انسانها پيوسته نظارت داشت؟ و يا 

 ركني از هستي را هدف "آيين مرگ"آواز خوش پرنده را از او گرفت؟ ميبينيم 
اقدام ويرانگر خود قرار داده كه با ذات لطيف هر يك از اجزا جهان درآميخته 

كننده همه زيبايي هاي انسان كه خود وسيله دريافت و معيار تعيين . است



  بحران در شعر ي خويي:  جانِ دلِ شعر 
  

١١۴ 

عالم است هدف اصلي و نهايي اين هجوم ضد طراوت و ضد ظرافت و 
  . ضدلطافت و ضد زندگي است

اينكه اسماعيل خويي  بذر نابودي نظام كنوني را در وجود و نمايش زيبايي ها 
او با . ديده است تنها بيان گر ظرافت نگاه و باريك بيني شاعرانه وي نيست

رد، تصويري از گردانندگان جمهوري اسالمي به تماشا گذاشته اين شيوه برخو
كه نه تنها ضد تاريخ و طبيعت است، بل از هرگونه ظرفيتي   كه بتواند آن را 

ترس از زيبايي و تالش در . به هويت آدمي  پيوند دهد به كلي  عاري  است
جهت ناپديد كردن جلوه هاي عيني آن نمايشگر تبلوري از حيات در زشت 

  . ترين و پست ترين و خشن ترين نمود ممكن و قابل تصور آن است
 گفتيم، اسماعيل خويي  تنها در شش "حجت"آنچه را كه تاكنون درباره شعر 

در اين چهارچوب است كه با يكي از . جمله ساده و كوتاه بيان كرده است
برجسته ترين قابليت هاي او به عنوان شاعري  توانا و طراز اول روبرو 

اين قابليت، تسلط رشك انگيز اسماعيل خويي  بر دنياي   واژه . يشويمم
هاست كه به او اجازه ميدهد مانند هر شاعر بزرگ ديگر، با به كار گرفتن 
شمار ناچيزي  از واژه ها امكاناتي  فراهم سازد كه با دريافت آنها بتوآنيم بر 

راستي اگر بخواهيم به . اقليم پهناور و بي انتهاي مفاهيم شعري دست يابيم
 گفتني است بر روي كاغذ آوريم ، "حجت"همه آنچه را كه درباره شعر 

انگار دست تواناي  . ششصد جمله ديگر ما را به پايان بحث نخواهد رسانيد 
شاعر در دل هر يك از واژه هاي اين شعر بذر زاينده ايكاشته كه همين كه به 

د و با رشد آن اقليم هاي گسترده ا ذهن خواننده ميرسد آغاز به روييدن  ميكن
ميبينيم كه آنچه در بعد . ي از مفاهيم شعري و فلسفي و سياسي شكل ميگيرد

اما . عيني شعر به چشم ميخورد تنها مجموعه اي از اشاره هاي گفتاري  است
هريك از اين اشاره ها برخوردار از ظرفيتي   است كه به خواننده اجازه ميدهد 

 دانش و نوع و ميزان تجربيات شخصي خود مفاهيمي را از با توجه به وسعت
اين ويژگي، منحصر به روابطي كه پيش از اين مورد . درون آن استخراج كند

 را يك بار ديگر در "هواي سحرگاهي"اشاره به . بررسي قرار داديم نيست
نظر بگيريد كه در عين حال كه جزء مهمي از طرح زيبايي شناسانه و ساختار 
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ي حاكم بر كل شعر است، خود نقبي جداگانه به سوي حوزه اي از آگاهي معناي
 در حيات نمادين شعر "سحر" و "شب"همه مي دانيم كه كاربرد . ميزند

اسماعيل خويي  با يك . فارسي از چه اهميت و پيشينه اي برخوردار است
وده اشاره كوتاه از يك سوي شاخه تازه ايبر شجره نامه شعر نمادين معاصر افز

 را با پاره اي از ممتازترين نمونه هاي شعر روزگار ما "حجت"و شعر 
خويشاوند ساخته و از سوي ديگر فرصت را براي  تفسير نمادين اين شعر 
فراهم آورده و بي آنكه از اين فرصت براي  تبليغ انديشه ماركسيستي خود 

نماد رهايي  را كه "هواي سحرگاهي"بهره جويد، به خواننده اجازه داده است 
از ظلمت سياسي حاكم بر جامعه است با تكيه بر بينش تاريخي و تصور خود 

  . از عوامل رهايي بخش تفسير كند
 معشوق را از نظر بگذرانيد با پيوند "ران" ماه و بعد به "پستان"يا اشاره به 

متاسفانه مترجمان محترم .  برقرار ميسازد"ران" و "پستان"زاينده ايكه ميان 
شعر كه آن را همراه با چند شعر ديگر از اسماعيل خويي، به زبان اين 

با تشكر از دوستم نادر ( در ترجمه "ران"انگليسي برگردانده اند، با حذف واژه 
، يكي از چشمه هاي جوشان )مجد كه توجه مرا به حذف اين واژه جلب كرد
ه قصد چنين به نظر ميرسد ك. شعر را از صورت انگليسي آن حذف كرده اند

 همه "ران"دكتر كريمي حكاك و همكار ايشان اين بوده است كه به جاي 
اگرچه بايد گفت در زبان فارسي .  قرار دهند"ماه"اندام معشوق را در برابر 

براي  تاكيد بر زيبايي زن تنها صورت، و كمتر كل اندام، او را به ماه تشبيه 
 در ذهن اسماعيل "رانپستان و "براي  اينكه نشان دهيم تركيب . ميكنيم

خويي  برخوردار از بار معنايي ويژه اي بوده است، بجا است يادآور شويم كه 
سليطه " به صورت "بازگشت به بورجوو رتزي"وي همين تركيب را در شعر 

  .  نيز به كار گرفته است"خانم سرتا پا پستان و ران
. رسي است از چند زاويه قابل بر"حجت"ظرفيت شعري اين رابطه در شعر 

 كه يگانه تصوير شعري موجود در اين سروده است خود "پستان ماه"تصوير 
به تنهايي داراي قابليتي است كه بي درنگ احساس شگفتي را در خواننده  

اين ويژگي نه تنها حاصل زيبايي عيني تصوير كه زاييده اصالت و . برميانگيزد
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ونه چيزي  كه همه عمر بي اختيار از خود ميپرسيم چگ. تازگي آن نيز هست
با آن مأنوس بوده ايم و از دوران كودكي عادت كرده ايم آن را به عنوان 
مظهر و معيار زيبايي تلقي كنيم، هرگز با تماشاي آن از الي ابرها تصوير 

 به ذهن ما راه نيافته بود، و اينك كه در پرتو كشف يا آفرينش "پستا ن"
 ميكنيم انگار رابطه ميان ماه و پستان اسماعيل خويي به آن مينگريم، احساس

هم از آغاز آفرينش از خصلت هاي ذاتي اين دو بوده ، و از اين پس نيز هر بار 
ببينيم كه چهره ماه از الي ابرها بيرون زده است، بي شك همين تصوير با 

  . نام اسماعيل خويي  در ذهن ما نقش خواهد بست
پستان خود آبشخور هيجان ديگري  پس از اشاره به "ران"برخورد با واژه 

است، چرا كه آنچه از اين برخورد حاصل ميشود كشف نوعي تداوم، آنهم در 
 "ران"برخورد با . لحظه ايكه انتظارش را نداريم، در ساختار ذهني شعر است

 را در ذهن تداعي ميكند و همچنانكه اشاره به "پستان"بار ديگر تصوير 
اندازد، و با دريافت اين پيوند احساس وحدتي به ما  مي"ابر"مالفه ما را به ياد 

افزوده بر اين . دست ميدهد كه منشاء يكي از لذتهاي عمده هنري است
 در چارچوب فضاي "پستان و ران"ظرفيتها همه مي دانيم كه موضوع 

اين خود نشان . اجتماعي و سياسي امروز ايران از چه باري برخوردار است
ويي  با ترسيم يك رابطه كوتاه روزنه اي به سوي ميدهد چگونه اسماعيل خ

يكي از معضالت جامعه باز كرده و با ظرافت ويژه اي از اختناق حاكم بر 
و هم در خصوصي ترين قلمرو ) پستان ماه(زندگي زنان، هم در نمود عمومي 

  . ، پرده برگرفته است)ران معشوق(زندگي شخصي آنها 
 ساده و خودماني آن است كه اين  فضاي"حجت"خصلت برجسته ديگر شعر 

اشاره . نيز در پرتو شيوه برخورد اسماعيل خويي  با زبان عينيت يافته است
، "ران" و نيز واژه هايي چون "تو"، "اين پرنده"، "اين پنجره"هايي مانند 

 صفا و صميميتي به فضاي شعر بخشيده "باز" به جاي "وا"، و يا "مالفه"
ننده خود را در دنيايي   آشنا و ملموس احساس است كه با دريافت آن خوا

ميبينيم كه اسماعيل خويي  براي  آفرينش اين فضا از هيچ واژه اضافه . ميكند
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ايكمك نگرفته و آنچه را كه به كار گرفته چنان است كه انگار با يك تير چند 
  .هدف آن هم هدفهايي دور از هم، را نشانه رفته است

 در عين سادگي نمايشگر تمام "حجت" كه شعر بنابر آنچه گذشت ميبينيم
اين . ويژگيهايي است كه به وجود يك سروده ممتاز و ماندني هويت ميبخشند

خود حكايت از آن دارد كه توان آفرينش شعري در شاعر غربت نشين ما 
  . اسماعيل خويي  همانند گذشته در اوج شكوفايي است

است كه ما را با نمونه هاي غم در همين حال اسماعيل خويي  اشعاري  گفته 
براي  آنكه نشان بدهيم اين ارزيابي . انگيزي از افت شعري روبرو ميسازند

ناشي از سليقه شخصي نويسنده اين سطور نيست، الزم است نخست معياري 
براي  اين كار بجاست كه يك بار . براي  شناخت اين افت به دست دهيم

بررسي مشخصات اين . تيم بازگرديم گف"حجت"ديگر به آنچه در مورد شعر 
ديديم كه .   آغاز كنيم"تخيل شاعرانه"شعر مستلزم آن گرديد كه بحث را با 

 در اين شعر "انديشه"اين سخن خود منجر به توضيحاتي درباره تجليات 
گرديد و سرانجام با اشاره به شيوه برخورد با اسماعيل خويي  با دنياي   واژه 

ر كلي  اجزا تشكيل دهنده هيچ شعري از اين محدوده به طو. ها خاتمه يافت
به سخن ديگر اگر بخواهيم بر همين اساس تعريف از شعر يا . خارج نيست

 "،"تخيل"توضيحي درباره اجزاء آن به دست دهيم، بحث در سه قلمرو 
اما از آن جايي كه قرار .  شكل خواهد گرفت"زبان" و "احساس و انديشه

اري براي  ارزيابي برخي از آثار شاعر موردبحث ما است با اين تعريف معي
اسماعيل خويي  فراهم سازيم، بهتر است ببينيم او خود درباره شعر چه 

  . ميگويد
شعر در نظر من، گره خوردگي هاي عاطفي ": اسماعيل خويي  مينويسد

بدينسان، در ذات شعر، دست .انديشه و خيال است در زباني فشرده و آهنگين
روشن  (".ر از يكديگر باز شناخته ميشوند، انديشه، خيال و زبانكم سه عنص
برگزيده شعر امروز ايران، به انتخاب و مقدمه مرتضي كاخي، : تر از خاموشي

پيش از آنكه از اين تعريف براي  سنجش شعرهاي ). 1377چاپ سوم بهار 
اسماعيل خويي  ياري بگيريم، الزم است جزيي از آن را كه ميتواند سنگ 
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نياز به گفتن . محكي در چارچوب بحث ما قرار گيرد از آن استخراج كنيم
اين خود . نيست كه تنها بعد عيني و قابل اندازه گيري در شعر زبان آن است

معيار اندازه گيري موردنظر ما را در تعريف اسماعيل خويي   از شعر مشخص 
ي فشرده  و زبان"ميسازد اين معيار متكي بر جزء سوم تعريف يعني وجود 

اسماعيل خويي  خود ميافزايد كه اين هر سه عنصر .  در شعر است"آهنگين
 و تاكيد " در ذات شعر اهميتي يكسان دارند"يعني انديشه و خيال و زبان

ميكند كه شعري كه در آن تنها يكي از اين سه عنصر ممتاز شده باشد، 
نيم معياري را كه براي  با الهام از اين گفته ميتوآ.  شمرد"شعر كامل"نميتوان 

ارزيابي برخي از آثار اسماعيل خويي  در نظر گرفته ايم به اين صورت كامل 
 باشد، شرايط يا دست كم "زباني فشرده و آهنگين"شعري كه فاقد ": كنيم

ميبينيم . يكي از شرايط وجودي خود را به عنوان شعر ناب از دست داده است
ري در دو جنبه متمايز از يكديگر از زبان كه اين معيار مستلزم شناخت و دآو

 بودن زبان امري است "آهنگين"يكي از اين دو جنبه يعني موضوع . است
به . كمي كه بررسي آن مستلزم به كار گرفتن دانش و مهارتي فني است

سخن ديگر، مي دانيم كه شعر فارسي از زاويه بينش آهنگ زبان در يكي از 
هر يك از .  سنتي، شعر نيمايي، و شعر بي وزنشعر: سه گروه زير جا ميگيرد

اين سه گروه متكي بر نظام صوتي ويژه اي است كه شيوه شناخت و اندازه 
گيري آن در مورد دو گروه اول، با توجه به در دست بودن قالبهاي موجود و 

در مورد شعر نوع سوم . معروف به اوزان عروضي و وزن نيمايي روشن است
هوم نظام عروضي يا نيمايي است، هنوز ابزار مشخصي كه فاقد وزن به مف

براي  توضيح آهنگ يا نظم صوتي آن در دست نيست و هرخواننده اي 
ميتواند تنها با تكيه بر شناخت غريزي يا طبيعي خود از كيفيت هاي موسيقايي 

تاكيد بر اين نكته ضروري است كه اجزاء . زبان به وجود آن در شعر پي ببرد
 در زبان هجاها هستند كه به جز در چند مورد ويژه، "آهنگ"ه تشكيل دهند

در محدوده بعد معنايي واژه ها قرار نميگيرند و از اينرو ميتوانند فارغ از 
هرگونه تعصب و دآوري هاي پرسش انگيز و تنها با تكيه بر قابليتهاي صوري 

  . زبان مورد كندوكاو قرار گيرند
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ساس معيار مورد بحث ما براي  ارزيابي با اين گفته روشن است كه آنچه ا
شعر، يعني باز شناختن شعر خوب از بد، را تشكيل ميدهد بخش ديگر موجود 

 زبان شعر است كه هر دو بعد "فشرده بودن"در تعريف باال يعني ويژگي 
زبان "بي درنگ بايد افزود كه منظور از . كمي و كيفي زبان را دربرميگيرد

همه مي دانيم كه در نقطه هاي اوج شاهنامه . نيست كوتاه بودن شعر "فشرده
بويژه در بخشهايي كه قامت رستم بر حماسه ملي ما سايه افكنده، نمونه هايي 

در حالي كه شمار ابياتي . از فشرده ترين جلوه هاي بيان شعري شكل گرفته
كه براي  توصيف هر يك از اين صحنه ها به كار گرفته شده به صدها 

  . ميرسد
ي  كه در اين تعريف با آن روبرو هستيم اين است كه موضوع فشرده مشكل

بودن امري است نسبي و آنچه نسبي است، چنانكه از مفهوم اين واژه خود 
چگونه ميتوان . پيداست در هر شرايطي برداشت ويژه ايرا سبب خواهد گرديد

كدام مقوله اي با اين توصيف را معيار سنجش آنهم سنجش شعر قرار داد؟ اما 
مشكل شعري است كه به دست تواناي  حافظ آسان نگردد؟ دكتر مرتضي 
كاخي در سفر اخير خود به آمريكا توجه حاضران در جلسه شبهاي شعر 

اين . واشنگتن را به غزلي از حافظ جلب كرد كه پاسخگوي مشكل ما است
 آغاز ميشود و در آن بيتي است "اال اي طوطي گوياي اسرار"غزل با مطلع 

اين بيت چنين . ه نشان ميدهد تعريف خواجه شيراز از شعر چه بوده استك
  : است

   بسياريا و حال اهل درد بشنو           بلفظ اندك و معنيب
 كه بي شك تصور حافظ از شعر ناب و بويژه "لفظ اندك و معني بسيار"

بت غزليات نفيس خود او بوده عبارتي است كه با اتكاء بر آن ميتوان مقياس ثا
بي آنكه بگوييم هر بيان .  استخراج كرد"زبان فشرده"و روشنتري از مفهوم 

زبان "فشرده اي الزاماً حاكي از وجود شعر است، بي هيچ ترديدي بايد گفت 
 به مفهومي كه حافظ براي  ما تعيين كرده خصلت ذاتي  و برجسته "فشرده

بر اين قرار . د كردهرگونه بياني است كه ميتوان به عنوان شعر ناب از آن يا
بجا است تعريفي را كه پيش از اين از معيار سنجش شعر به دست داديم 
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 باشد و يا "لفظ اندك و معني بسيار"شعري كه فاقد : صورت تازه ايبخشيم
لفظ بسيار و "حتـّي براي  اطمينان بيشتر بهتر است بگوييم شعري كه با 

ترين شرايط وجودي خود را  سراييده شده باشد يكي از بنيادي "معني اندك
 در اين كاربرد "معني"منظور از كلمه . به عنوان شعر ناب از دست داده است

تنها آنچه در واژه نامه ها از اين كلمه به ثبت رسيده  نيست، بل همانگونه كه 
 در چارچوب شعر به "معني" مشاهده كرديم وقتي سخن از "حجت"در شعر 

 است كه از دريافت واژه ها در قلمروهاي اشاره به سازماني. ميان ميĤيد
اين سازمان زاييده . گوناگون ذهن و حيات عاطفي خواننده شكل ميگيرد

ويژگي هاي معنايي، مجازي، آوايي و دستوري كلمات و مفاهيم حاصل از 
  . روابط ميان اين اجزا است

ه در ميان برخي از اشعار سالهاي اخير اسماعيل خويي  لحظاتي وجود دارد ك
.  ميبيند"لفظ بسيار و معني اندك"خواننده شعر او خود را در محيطي حاكي از 

 كه در "بازگشت به بورجو  ورتزي" در شعر "بحران"نشانه هاي نخسين اين 
اين شعر كه يكي از شعرهاي خوب .  سروده شده قابل رويت است1984سال 

شعر "خشان و مورد عالقه اسماعيل خويي  و بي شك يكي از نمونه هاي در
موضوع .  است ظاهرا با اتكا بر يك تجربه واقعي شكل يافته است"در تبعيد

شاهد عهد "شعر همچنانكه از نام آن پيداست توصيف بازگشت شاعر و 
غناي جوهر شعري جلوه .  او، به مكاني در ايتاليا به همان نام است"شباب

 توقعات خواننده را ايدر ابيات نخستين شعر به نمايش ميگذارد كه هم از آغاز
  : مي خوانيم. براي  دريافت اثري نفيس و تلطيف دهنده باال ميبرد

و نيم لحظه / و، بعد، حسي بي واژه؛ / همان دهانه تاريكي تونل  
بر / و، بعد، همهمه مات هر چه رنگ، /  كه تابوت ميشود قطار، 

  و ناگهان ماهورهاي جنگل پوش؛ / سبز آبي گشوده خاموش؛ 
  

نميپايد كه خواننده در مييابد همگام با اين سفر حركت ديگري آغاز ديري 
آنچه . شده و آن بازگشت ذهني شاعر، و همراه او خواننده ،  به گذشته است

در طول شعر ميگذرد سايه روشن شدن صحنه هايي از گذشته و حال است 
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برش كه ما را با تصاوير تكان دهنده اياز باورهاي مذهبي و در پرتو آن با 
شگفتي هاي . دردناكي از دگرگوني سياسي بيست و دو  بهمن روبرو ميسازد

ساختاري شعر به گونه اياست كه توازن دلپذيري ميان دو واقعيت متضاد 
و خواننده را با وجود صحنه هايي لرزه بر اندام انداز، در ميدان . برقرار ميسازد

   شعر مي خوانيم؛ در بخشي از. جاذبه زيبايي شناسانه شعر نگه ميدارد
آن پر كه تير دشمن را / كاين بار / از اين و آن نشايد ناليد، / نه؛ 

ساق نودميده پرواز / از ريشه / و تيشه تواناي ش / پرواز داد 
  .از بال ما برآمد و در بال ما نشست / خود / عاشقانه ما را شكست، 

  
نمونه درخشĤني از در اين ابيات، مانند بسباري از بخشهاي ديگر شعر، شاهد 

اين ويژگي حاصل تبلور و رشد يك تصوير شعري . بيان فشرده شعري هستيم
است كه ابيات باال را از يك بافت گفتاري  تك اليه ايبه يك بيان شعري دو 

مي دانيم يكي از قابليتهاي تصوير شعري اين .  اليه اي مبدل ساخته است
 را دست كم به دو "لفظ"ز  حاصل ا"معني"است كه به شاعر اجازه ميدهد 

برابر آنچه همان شمار از واژه ها در بيان غيرتصويري به مخاطب القاء ميكند 
 را از اين "معني"اما در اين قطعه اسماعيل خويي  قلمرو . افزايش دهد

تصوير جاودانه  ناصرخسرو را كه يكي از ضرب . محدوده فراتر برده است
اسماعيل خويي  اين . مه به ياد داريمالمثل هاي گوياي زبان فارسي است ه

تصوير را در ساختاري به كار گرفته كه نه تنها جالي تازه اي به آن بخشيده 
بل به او فرصت داده كه واقعيت مهمي از ناگواريهاي مصيبت بار انقالب 

مفهوم ظاهري اين قطعه همان . بيست و دو بهمن را ناگفته برجسته سازد
رو است كه نشان ميدهد آنچه انقالب بر سر مفهوم ضرب المثل ناصرخس

در اين تصوير انقالب . روشنفكران آورده در حقيقت از خود آنان برخاسته است
 ما تبلور يافته و اين پرواز  آماج تيري قرار گرفته "پرواز عاشقانه"در قالب 

اما در اين تصوير اسماعيل .  جدا  شده است"ما"است كه پر آن از بال خود 
پرواز "تنها به يك استعاره ساده اكتفا نكرده، بل كه انقالب را به خويي  

اين .  اي تشبيه كرده است"ساق نودميده" و اين پرواز را به "عاشقانه ما
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 است نه تنها ما را با "تصوير در تصوير"پيچيدگي كه ناشي از به كار گرفتن 
ل كه زمينه انعكاس مناسب تري از طبيعت چندبعدي انقالب روبرو ميسازد، ب

يكي از روشن ترين واقعيت . را براي  بيان مفهوم ناگفته ديگري آماده ميكند
هاي انقالب بيست و دو  بهمن، دست كم به ديده قربانيان اين دگرگوني، 
حيله اي بود كه از سوي طبقه روحاني در جهت انحصاري كردن قدرت به كار 

برخورد ميكنيم كه خالي از در اين قطعه نيز به يك حيله تصويري . گرفته شد
گفتيم در اين تصوير سخن از تيري است كه به منظور درهم . معني نيست

منطق تصوير و هم منطق ضرب .  رها شده است"پرواز عاشقانه ما"شكستن 
 فرو نشيند و پرواز "ما"المثل، چنين ايجاب ميكند كه تير رها شده در بال 

انتظار آنچه بر ما فرو مينشيند، به برخالف اين . عاشقانه ما را درهم شكند
را از "ما" است كه ساق نودميده پرواز عاشقانه "تيشه"جاي تير رها شده، 
حاصل اين حيله تصويري، همچنانكه در انقالب پيش . ريشه درهم ميشكند

عدم . آمد، شكافي است كه بيان تصويري را از ميان به دو نيم كرده است
تير و تيشه در اين تصوير نمايشگر اين شكاف پيوند ساختاري و منطقي ميان 

ميبينيم كه اسماعيل خويي  براي  بيان اين مفاهيم از هيچ واژه اضافه . است
لفظ اندك و " يا "زبان فشرده"ايكمك نگرفته و اين خود نمونه روشني از 

  .  است"معني بسيار
ن از اوج در اين بافت فشرده تصويري حفره ايوجود دارد كه خواننده را ناگها

خالي از طنز نيست بگوييم اين حفره . پرواز عاشقانه شعري به زير ميكشاند
 است كه به جاي آنكه توان بيشتري به اين تصوير توانا بخشد، "توانا"واژه 

اين واژه را اسماعيل خويي  . آن را براي  آني از توان شعري انداخته است
تيشه " بويژه در اصطالح "تبر" به كار گرفته كه مانند "تيشه"براي  توصيف 
كمتر فارسي زباني را .  به عنوان نماد تخريب جا افتاده است"بر ريشه زدن

همين كه شاعر . ميتوان تصور كرد كه با اين اصطالح آشنايي نداشته باشد
ميگويد اين تيشه ساق نودميده ما را از ريشه درهم شكسته آفتاب دليل آفتاب 

  . تيشه آلت تواناي ي بوده استآمده و خود نشان ميدهد كه 



  بحران در شعر ي خويي:  جانِ دلِ شعر 
  

١٢٣ 

ـ حتـّي بي توجه به حرمت و اعتباري كه فردوسي "توانا"افزوده بر اين، واژه 
به آن بخشيده و هر جا به اين واژه برميخوريم بي اختيار بيت فردوسي در 
ذهن ما نقش ميبندد ـ واژه اياست مثبت و متكي بر هويتي ستايش انگيز، در 

 اشاره اياست "تيشه دشمن"ين قطعه يعني حالي كه موصوف آن در ا
انزجاربرانگيز كه اگر احساس خشم خواننده را تقويت نكند، دست كم قرار 

به طور . است و الزم است كه واكنشي منفي در او نسبت به دشمن برانگيزد
كلي  كار صفت در چارچوب اصول دستوري هر زبان اين است كه با برجسته 

جود در مقوله اي، آن را از ساير مقوله هاي هم ساختن يكي از خصوصيات مو
اگر ويژگي موردنظر بدون اتكا بر صفت در موصوف . نوع آن متمايز سازد

آشكار باشد، صفت كاربرد و علت وجودي خود را از دست ميدهد و به الشه 
تيشه " در عبارت "توانا"براي  آنكه نشان دهيم واژه . بي جاني مبدل ميشود

. ي جاني است كافي است وجود آن را در بيت ناديده بگيريم پيكره ب"توانا
 خود به تنهايي مفهوم تخريب را با همان قدرت "تيشه"خواهيم ديد كه واژه 

  . به ذهن القا ميكند
 نيست بل كه اين پيكره بي "توانا"مشكل موردبحث ما تنها در وجود واژه 

ي فشرده حاكم بر كل جان جاي واژه پويايي را گرفته كه اگر متناسب با فضا
 خود منشاء يك انفجار تازه "تيشه"قطعه برگزيده ميشد، ميتوانست مانند واژه 

اسماعيل خويي  با به كار گرفتن اين واژه، يكي از . در ذهن خواننده گردد
ضايع ) چرا كه در شعر ناب هر فرصتي طاليي است(فرصتهاي طاليي بيت را 

مي ! ورد كهنه با زبان در شعر استكرده است و اين يادآور يك شيوه برخ
دانيم كه پيش از رواج نظم نيمايي در وزن، شاعر ناگزير بود در پاره اياز موارد 
براي  پاسخ گويي به مقتضيات نظام عروضي واژه هايي را صرفا با توجه به 

اگرچه شاعران طراز اول كمتر اجازه ميدادند كه . مالحظات وزني به كار گيرد
ني خدشه ايبر بيان فشرده شعر ناب وارد سازد، اما اين خود يكي اين تنگناي ف

چنين به نظر . از عوامل مهمي بود كه انقالب نيمايي را در شعر به وجود آورد
ميرسد كه اسماعيل خويي  در قطعه باال به اين شيوه كهنه توسل جسته چرا 

ي به كار  تنها براي  پاسخگويي به يك نياز وزن"توانا"كه روشن است واژه 
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تنها جنبه دل چسب اين واژه اين است كه با ايجاد تكرار آن . گرفته شده است
اما اگر .  غناي موسيقايي بيت و كل قطعه را افزايش داده است"ت"در آواي 

انگيزه گزينش اين كلمه، افزوده بر مالحظات وزني، ويژگي صوتي آن بوده 
  . يه طعمه آتش شده استاست، بايد گفت انگار به خاطر دستمالي كل قيصر

  : در بخش ديگري از شعر آمده است
اگر /  در نگاه خويش / و بعد، پيرزنك مهربĤني مادربزرگ را دارد 

و فارسي / و چادري بر سر ميداشت / به روي زمين مينشست، 
از چشم / در فواصل قرآن خواندن، /  و عينكش را / ميدانست 

اي مقنعه اش پاك ميكرد، و اشكهايش را با گوشه ه/ برميداشت، 
  /و عم جزو را از بر ميداشت / 

  
 متكي بر تكرار "بازگشت به بورجو ورتزي"پيش از اين گفتيم ساختار شعر 

كه ذهن خواننده را مانند آويز ساعت . پيوسته برش هاي زماني و مكاني است
ميان دو واقعيت متضاد ـ ديروز و امروز، سنت و تجدد، خشونت و مهربĤني، 

. ـ در نوسان قرار ميدهد. . . يا و بيداري، جواني و پيري، وحشت و آرامش و رؤ
ابيات باال نمايشگر نخستين برش زماني و مكاني شعر است كه ما را با تصوير 

 و همگام با آن چشم انداز زنده اياز فرهنگ "مادربزرگ"دل چسبي از 
ي عرضه شده  به گونه ا"مادربزرگ"تصوير . اسالمي جامعه روبرو ميسازد

اما . است كه احساس نوعي آرامش و امنيت عاطفي را در خواننده برميانگيزد
ديري نميپايد كه در مييابيم احساس ناشي از اين تصوير آرامش پيش از توفان 
بوده است، چرا كه فضاي اسالمي حاصل از رفتار مادريزرگ، با همه سادگي و 

اكي كه شاعر درباره امام زمان صفا و معصوميت، زمينه را براي  خواب هولن
  . ديده آماده ميسازد

اگر يك بار ديگر در ابيات باال دقيق شويم به وجود وصله ناجوري پي ميبريم 
اين وصله ناجور اشاره اي . كه با طبيعتبيان فشرده حاكم بر شعر در تضاد است

  : همين كه مي خوانيم. است كه به واژه هاي زبان فارسي شده است
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اگر به / در نگاه خويش / پيرزنك مهربĤني مادربزرگ را دارد و بعد، 
  و چادري بر سر ميداشت / روي زمين مينشست، 

  
تصويري از مادربزرگ در ذهن ما نقش ميبندد كه شعر را از اشاره به فارسي 

 خود به تنهايي هويتي از او در "مادربزرگ"ميداند بي نياز ميكند، چرا كه واژه 
.   ركن اساسي آن است" زبان فارسي "ند كه دانستن ذهن ما تداعي ميك

ازاين روي اگر اشاره مورد بحث را از پيكر شعر جدا كنيم، در تأثيري كه 
تصوير مادربزرگ در ذهن خواننده برجا ميگذارد و يا در روابطي كه با ساير 

اين خود بهترين دليل آن . اجزاء شعر برقرار ميسازد هيچ تغييري داده نميشود
ت كه اين بيت در بهترين جاي ممكن خود قرار نگرفته يا لزومي براي  اس

آنچه تصوير مادربزرگ در ابيات باال را به . وجود آن در شعر احساس نميشود
اشاره ايدل نشين مبدل ساخته جزيياتي است كه به رفتار او، ويژگي هاي 

وي زمين وقتي مادربزرگ را تصوير ميكنيم كه با چادر ر. فردي بخشيده است
نشسته و عينكش را در فواصل قرآن خواندن از چشم برميدارد و اشكهايش را 
با گوشه هاي مقنعه اش پاك ميكند، جزيياتي از رفتار او در ذهن شكل 

عم "حتـّي عبارت . ميگيرد كه يادآوري هر خصلت كلي  را بي مورد ميسازد
از آن جايي كه  با تمام بار فرهنگي سنگيني كه با خود حمل ميكند، "جزو

پس از اشاره به قرآن خواندن مادربزرگ آمده تاثير زيبايي شناسانه خود را از 
دست داده و به عنصري زائد و معلق مبدل شده است، چنين به نظر ميرسد در 
اين ابيات مانند ابيات پيشين، آنچه در سازمان بخشيدن به اجزاء شعري سهم 

انگار علت وجودي . ه ايبوده استعمده داشته توجه شاعر به آرايش قافي
 آنهم در جايي كه آمده، كامل كردن يك "و عم جزو از بر ميداشت"مصراع 

 در پايان سه بيت از ابيات "مي داشت"طرح قافيه اي است كه با تبلور واژه 
  . باال شكل گرفته است

اين شيوه برخورد ضدشعري با واژه ها، يعني گرايش به توضيح واضحات، 
ي آغازين رشد ناسالمي  است كه رفته رفته به صورت يك ويژگي نشانه ها

. غالب بروز ميكند و روند خالقيت شعري را در اسماعيل خويي  فلج ميسازد
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حاصل اين بحران، افت شعري تاسف آوري است كه نمونه اياز آن را ميتوان 
 سروده شده 1997اين شعر كه در سال .  مشاهده كرد"كارآوران مهر"در شعر 

 آيه هاي "افزوده ايبر ـ شعر"در پاسخ به ـ يا به گفته شاعر به صورت 
شيطاني اثر نادر نادرپور شكل يافته و در بيستمين دفتر از شعرهاي اسماعيل 

  : در بخشي از اين شعر مي خوانيم. خويي  به چاپ رسيده است
فرمان به قتل /  بر مسند جنون، /  خليفگانش، / حالي، 

/  گلبانگ شور و /  سور و سرور و  / شعر وشعور و  
و قتل عام چهچه /  زيبايي و جواني و لبخند داده اند،  

و /  چشم و نگاه  / طنازي شبانه ماه و /  و قهقهاه و  
تاريخ، علم، /  و پرسش و درنگ و /  ديدن و شگفتي  
. /  /  آماده اند/  آهنگ و رنگ را / هنر، فرهنگ و  

زن /  جان نشناس، /  اس، اين نر خداي انسان نشن
بي آرزو، بي /  بي عشق،  /  وطن نشناس  /  نشناس، 
/  اين نسناس )  / دور از مقام و نام گريل/  (احساس، 

سنگ آسياي كينه /  اين نرخداي بي همه چيز / آري، 
از /  كه سيل ميشود /  با خون  /  خود را ميچرخاند 

  . /قتل عام ما
  
شاعر، يعني شاعر شعر ناب، را ميتوان به صورت ! "لفظ بسيار و معني اندك"

انسĤني تصور كرد كه تنها سرمايه و عزيزترين و گرانبهاترين متعلقات هستي 
او را واژه ها تشكيل ميدهند و او خود خسيس ترين موجودي است كه تاكنون 
ز به كره خاكي راه پيدا كرده و هر واژه اي  را  كه به كار ميگيرد انگار تكه ايا

ابيات باال حكايت از شاعري  دارد كه به . گوشت بدن خود را جدا ميسازد
دست خود آتش به مال خويش زده و دردانه هاي خود، يعني واژه ها را به 

اين ابيات در فرهنگي سروده شده كه در آن ! بهاي ناچيزي تنزل داده است
 شگفت انگيزي  توقعات زيبايي شناسانه خواننده شعر را تا ارتفاع"حافظ جان"

باال برده و در همين مورد ويژه تزوير و رياي شيخ را با لطيف ترين و در 
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نيز بجاست يادآور شويم . عينحال كوبنده ترين صورت ممكن بيان كرده است
قطعه باال از شاعري  است كه خود در بسيار از جاهاي ديگر همين فضا را 

 لحظاتي "كارآوران مهر"ر در همين شع. تبلوري ناب و جاودانه بخشيده است
فراهم است كه حاكي از تخيل شاعرانه اسماعيل خويي  در اوج زايندگي 

  :براي  نمونه مي خوانيم. است
دو /  با او  /  ما /   تا روشن باشد كه /  شب را بسنج /  با روز 

  . /روي سكه چرخان زيستيم
  
 ناگهان متاسفانه ديري نميپايد كه گويي چشمه هاي خالق ذهن شاعر 

ميخشكد و به جاي جوهر شعري موادي از ذهن او تراوش ميكند كه انگار 
ابياتي را كه پيش از اين آورديم يكي از آن ! حاكي از سوء هاضمه شعري است

  گفتار شعري را در "لفظ بسيار و معني اندك"تمايل شاعر به . موارد است
 ميبينيم كه در وجود كمتر واژه ايرا. اين ابيات جاي جاي نخ نما كرده است

يكديگر ريشه دوآنيده و زمينه را براي  رشد روابطي از نوع آنچه در شعر 
از اينرو حيات دروني شعر در .  مشاهد كرديم فراهم ساخته باشد"حجت"

بخشهايي از آن به كم عمق ترين اندازه ممكن تنزل پيدا كرده و قشر نازكي 
ا سرهم شده و در همان محدوده بر جاي گذاشته كه از معني روزمره واژه ه

  . مسدود مانده است
در حقيقت اسماعيل خويي  در ابيات باال به جاي زبان اشاره، يعني بيان 

تفاوت . شعري، زبان توضيح، يعني گفتار رايج در حوزه نثر، به كار گرفته است
همان گونه . ميان اين دو ناشي از تفاوت بنيادي در شيوه برخورد با زبان است

 اسماعيل خويي به ما آموخته است  انگيزه گزينش واژه ها در زبان اشاره كه
در حالي كه در زبان . پوشاندن يا سربسته نگه داشتن مفهوم كلمات است

توضيح، هم چنانكه از نام آن برميĤيد، هدف نهايي روشن ساختن معني تا 
گري كه در اين ابيات اسماعيل خويي  مانند گزارش. آخرين ميزان ممكن است

ميكوشد درك مطلب را تا جايي كه ممكن است براي  مخاطبان خود آسان 
سازد، به توضيح جزييات، و بل توضيح واضحات، پرداخته و براي  هر جزء 
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اگر اسماعيل خويي  اين قطعه را با بيان . واژه جداگانه اي به كار گرفته است
تاريخ، علم، "ي مانند  ميسرود، ابيات"لفظ اندك و معني بسيار"شعري يعني با 

 و ".بي همه چيز. . .  بي عشق، بي آرزو، بي احساس "يا"هنر، فرهنگ و 
بسباري ديگر را كه انگار عينا از سرمقاله روزنامه اي  گرفته شده در قالب 
واحدي درهم ميفشرد و از تركيب و تراكم حاصل بافتي ميĤفريد كه با باز 

 تنها همه اين مفاهيم در تخيل او شدن اليه هاي  آن در ذهن خواننده نه
نقش مي بست بل كه حالت روحي و حيات عاطفي او در جهتي سازگار با پيام 

اگر به ابيات موردبحث بازگرديم خواهيم ديد كه . سياسي شعر سازمان مييافت
آنجا كه . اسماعيل خويي  دو بيت نخستين را با چنين تالشي آغاز كرده است

 داده شده، راه را ". . .شعر و شعور ـ  سور و سرور و فرمان به قتل "ميگويد 
اينكه دو نمونه از لطيف . براي   شكل گرفتن بياني فشرده هموار ساخته است

 اين چنين بي رحمانه "شعر و شعور"ترين و پاك ترين مفاهيم انسĤني، يعني 
 قرار گرفته خود به تنهايي گوياي "قتل"مورد تجاوز كلمه خشن و كريه 

 ناهنجاريها و خشونت هايي است كه بر جامعه پس از انقالب حاكم شده نوعي
متاسفانه فضاي  حاصل از بافت گفتاري  شعر اجازه نميدهد تصوير . است

 انفجاري را كه از آن انتظار ميرود در ذهن خواننده به "قتل شعر و شعور"
وضيحات بسباري از ت"قتل شعر و شعور"با وجود اين اشاره به . انجام رساند

بعدي را، از زاويه بينش منطق شعري به توضيح واضحات مبدل ساخته است، 
 داده شده روشن "قتل شعر و شعور"چرا كه در جامعه اي كه در آن فرمان به 

 و "هنر" و "علم" و "لبخند" و "چهچه" و "زيبايي "است كه از 
 واژه هايي كه بر اين قرار، بسباري از. نشاني بر جا نميماند. . .  و "فرهنگ"

  .  كه  لفظ بي جان نيز هستند"لفظ بسيار"در اين ابيات رديف شده نه تنها 
 بر "زبان"در تعريفي كه اسماعيل خويي  از شعر داده بود ديديم كه افزوده بر 

علت .  نيز تاكيد كرده بود"انديشه" و "خيال"وجود دو عنصر ديگر يعني 
را به عنوان معيار سنجش برگزيديم اينكه از ميان اين سه عنصر تنها زبان 

اين سخن . اين بود كه زبان يگانه بعد عيني و قابل اندازه گيري شعر است
بدان معني نيست كه اين سه عنصر از همديگر جدا هستند و هر يك از آنها را 
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در بحث مربوط . ميتوان بي توجه به دو جز ديگر مورد دآوري انتقادي قرار داد
م چگونه سخن درباره زيبايي ها منجر به استخراج  ديدي"حجت"به شعر 

 و "انديشه" و "تخيل"مفاهيمي از حيات دروني شعر گرديد كه از پيوند ميان 
منظور از اين تاكيد اين است كه بگوييم زبان فشرده، .  حكايت ميكرد"زبان"

يا بيان شعري، متكي بر شيوه هاي  برخوردي با واژه هاست كه خود در پرتو 
زبان "بر اين قرار بايد گفت وقتي سخن از .  زاينده تخيل تبلور مييابدنيروي
 در ارتباط با شعر به ميان ميĤيد منظور زباني است كه با جلوه هاي  "فشرده

بنابر اين آن جايي كه بيان شعري مهمترين . تخيل از ريشه درآميخته است
 بايد چنين  را از دست داده،"لفظ اندك و معني بسيار"ويژگي خود يعني 

در قطعه مورد . پنداشت كه تخيل شاعرانه در آفرينش آن سهمي نداشته است
بحث از اسماعيل خويي  نيز ميبينيم كه از جلوه هاي  خيال انگيز شعري 

تنها نشان حاكي از تخيل، تصوير آغازين . نشان چندآني به چشم نميخورد
به نمايش گذاشته  و چند مقوله ديگر را "قتل شعر و شعور"قطعه است كه 

از اينكه بگذريم به بافت گفتاري  عريان  و روزمره اي برميخوريم كه .  است
اگر همگام با .  به كلي  بي نصيب مانده است"خيال"از تجليات سحرانگيز 

در زباني . . . گره خوردگي عاطفي انديشه و خيال "اسماعيل خويي  شعر را 
 "خيال"يات ياد شده از زاويه بينش  بدآنيم ميبينيم كه اب"فشرده و آهنگين

  . نيز فاقد ويژگيهاي  الزم شعري است
 انديشه "اسماعيل خويي "هم اكنون ديديم كه عنصر ديگر شعري به ديده 

 "آينه هاي  شيطاني" كه گفتيم در پاسخ به شعر "كارآوران مهر"شعر . است
 كمتر .نادرپور سروده شده يكي از شعرهاي  سياسي اسماعيل خويي  است

خواننده اي است كه با انديشه سياسي اسماعيل خويي  آشنايي نداشته باشد و 
نداند كه وي از ديرباز در ميان روشنفكران چپ از چه احترامي برخوردار بوده و 

با وجود اين محبوبيت، دآوري درباره انديشه او در چارچوب شعر كار . هست
د هر مقوله ديگر، مستلزم در ، مانن"انديشه"آسĤني نيست، چرا كه ارزيابي 

دست داشتن معيارهايي است كه اگر نتواند توافق همگان را جلب كند، دست 
دست يافتن . كم با نظرات شمار قابل مالحظه اي از خوانندگان سازگار باشد
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علت .  به ندرت امكان ميپذيرد"انديشه"بر چنين معيارهايي براي   سنجش 
 و "خيال"با دو عنصر ديگر شعر يعني اين است كه برخالف يا در قياس 

 انديشه مقوله اي است كه معيار سنجش آن از قلمرو دانش يا سليقه "زبان"
. ميگذرد و بر اعتقادات شخص كه محور هويت ذهني او است متكي ميگردد

درست است خصوصيات ضدانسĤني و ضدتاريخي نظام حاكم بر جامعه امرزو 
ا است، برهمگان روشن است، اما بايد ديد ايران، كه موضوع شعر مورد بحث م

تفاوت اين شعر با سرمقاله روزنامه اي كه همين موضوع را مورد موشكافي 
قرار داده در چيست؟ در اين جا است كه باز هم ناگزير هستيم به بعد قابل 

در شعر حربه .  بازگرديم"خيال" و عنصر "زبان"اندازه گيري شعر يعني 
ني وجود دارد كه ديوارهاي  تسخير ناپذير تعصب را نيرومند و استقامت شك

براي   لحظه اي فرو ميريزد و تحسين هر خواننده اي را نسبت به انديشه اي 
هم از اينروست كه در .  كه ممكن است با ذهنيت او سازگار باشد برميانگيزد

نظامهاي  متكي بر اختناق نخستين و موثرترين گروهي كه زيرفشار و نظارت 
براي   اينكه بدآنيم يك .  مفتشين عقايد قرار ميگيرند شاعران هستنددقيق

شعر سياسي تا چه اندازه در القاء پيام خود به خوانندگان موفق است، بايد 
ببينيم اين شعر تا چه ميزآني قادر است ستايش خواننده اي را كه با انديشه 

شناسانه شعر هر چه ظرفيت هاي  زيبايي . سياسي آن مخالف است برانگيزد
بيشتر باشد، امكان اينكه مقاومت خواننده را درهم شكند و او را به شنونده اي 

اگر از اين زاويه ديد به شعر . خوب و نه الزاما مطيع مبدل سازد بيشتر است
 نيز در اين شعر "انديشه" نگاه كنيم خواهيم ديد كه عنصر "كارآوران مهر"

ري از ظرفيتهاي  شعري كه حربه به هدر رفته است، چرا كه جاي  بسبا
نيرومند شعر سياسي را به وجود ميĤورند و پيام شعر را از اقليمهاي  صعب 
العبور تعصب ميگذرانند، دست كم در بخش هايي از شعر مورد بحث خالي 

  . است
 در ابيات باال به چشم ميخورد، آخرين جزء "ناب"تنها نشاني كه از شعر 

 يا به طور كلي  بافت "زبان آهنگين"ويي  يعني موجود در تعريف اسماعيل خ
در اين قلمرو است كه انگار اوج هنري اسماعيل خويي  . موسيقايي ابيات است
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روآني كالم، تكرار آواها، تنوع خوشه هاي  صوتي، . را هرگز فرودي نيست
قافيه هاي  غافلگيركننده در شمار ويژگيهايي است كه به كيفيت موسيقايي 

در پايان همين قطعه ميبينيم چگونه . هويت ممتاز ميبخشدشعر خويي  
 را، "نسناس"اسماعيل خويي  توانسته است ظرفيت موسيقايي نهفته در واژه 

 در ذهن خواننده، تا آخرين ميزان ممكن "نشناس"با تثبيت واحد صوتي 
گفتني است كه اين ظرافت كاري صوتي درست در لحظه اي . برجسته سازد

ه شعله كم رمقي از خيال نيز، گيرم در قالب طنز، از زير صورت گرفته ك
  . خاكستر تخيل زبانه كشيده است

متاسفانه بايد گفت اين غناي موسيقايي حاصل يك انفجار دروني نيست، بل 
آرايشي است تصنعي كه تنها با تكيه بر مقتضيات صوري بر شعر تحميل شده 

ك بار ديگر در جزييات قطعه براي   اثبات اين گفته به جا است كه ي. است
  : دقيق شويم

فرمان به قتل شعر و شعور / بر مسند جنون،  /  خليفگانش /  حالي
زيبايي و جواني و لبخند /  گلبانگ شور و / سور و سرور و  /  و 

/ طنازي شبانه ماه و /  و قتل عام چهچه و قهقاه و /  داده اند،  
  / . . .  /سش و درنگ و و پر/  و ديدن و شگفتي /  چشم و نگاه 

  
 و "زيبايي" و "سرور" و "سور" و "شعور" و "شعر"ميبينيم كه واژه هاي  

در ميان اين كلي .  هر يك بيان گر يك مقوله كلي  است"لبخند" و "جواني"
 يعني "كل" از "جزيي" شده است كه "گلبانگ شور"ات ناگهان اشاره به 

نگار در ميان همه آوازهاي  موسيقي ا. يكي از آوازهاي  موسيقي ايرآني است
.  بوده است"گلبانگ شور" قرار گرفته تنها "خليفگانش"آنچه آماج اعتراض 

اين برش ناهنجار به خوبي نشان ميدهد كه تنها دليل وجودي عبارت 
 در اين مجموعه قابليت صوتي آن است كه در پرتو آن طرح "گلبانگ شور"

 نقش بسته "شور" و "سرور" و "شعور"قافيه اي دلپذيري با واژه هاي  
 شده، چرا "طنازي شبانه ماه"برش ناهنجار ديگر اشاره اي است كه به . است

 و اجزاء پيرامون آن در ابيات بيان گر آن است "ماه"كه عدم تجانس ميان 
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كه اين اشاره نيز تنها براي   پاسخ گفتن به يك نياز موسيقايي، يعني شكل 
در آغاز اين . ي متكي بر قافيه، صورت پذيرفته استدادن به يك خوشه صوت

نوشته گفتيم رابطه ميان اجزاء در شعر ناب به گونه اي است كه انگار هر جز 
در عينحالي كه هدف نهايي كل مجموعه به نظر ميرسد، وسيله اي  براي   

بر اين قرار اينكه غناي موسيقايي حاكم بر . ارتقاء اجزاء ديگر قرار گرفته است
 را جبران "لفظ بسيار و معني اندك"ابيات توانسته است افت شعري ناشي از 

كند، خود نشانه  عدم پيوند ساختاري و دروني ميان اجزا تشكيل دهنده اين 
  . بخش از شعر است

 محدود به ابيات ياد شده  " كارآوران مهر"شعر"مشكل مورد بحث ما درباره 
 نام برديم، "افت شعري" به عنوان اگر چنين بود آنچه را كه از آن. نيست

حاصل يك شگرد زيبايي شناسانه تلقي ميشد كه در پاسخ به يك نياز شعري 
مي دانيم افت و خيزهاي  عاطفي و فكري حاكم بر شعر . عينيت يافته است

ناب كمتر اجازه ميدهند كه كيفيت شعري از آغاز تا پايان يك پارچه و در اوج 
وج شعري در شاهنامه فردوسي در انحصار لحظاتي نقطه هاي  ا. بر جا ماند

با . است كه به توصيف قهرمان پردازي هاي  رستم اختصاص يافته است
خارج شدن رستم از صحنه، و اسطوره از شعر، شاهد افتي ميشويم كه حسرت 

اين افت را نميتوان گواه بر بروز . گذشته طاليي شاهنامه را در ما برميانگيزد
  . ل در شعر فردوسي دانستنشانه هاي  زوا

 نيز افت شعري در جايي بروز "كارآوران مهر"در قطعه موردبحث ما از شعر 
طبيعياست كه در سايه . ميكند كه فرمان قتل شعر و شعور صادر شده است

متاسفانه . شوم اين فرمان همه جلوه هاي  حيات شعري از نظر ناپديد گردند
 رسوبات "لفظ بسيار و معني اندك"بايد گفت گرايش اسماعيل خويي  به 

 بر جا گذاشته كه برداشت باال را از "كارآوران مهر"نامطلوب ديگري در شعر 
  : در بخش ديگري از شعر مي خوانيم. اعتبار تهي ميسازد

/  مكار،  /  و، تا دلت بخواهد /  او نه خداي جهل و جنون است  
/  تشنه به خون است /  تشنه / و تشنه /  قهار، /  جبار،  /  غدار، 

  . . . /و /  گورستان ميخواهد /  يكسره /  او شهرها را 
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در اين قطعه برخوردي با زبان شده كه ذهن خواننده را از هرگونه تالش و 
كاوشي بي نياز ساخته است چرا كه با يك بار خواندن ميتوان عمق ناچيز 

حيات عاطفي ما ابيات را لمس كرد بي آنكه احساس شود در قلمرو ذهني و 
تنها رابطه شعري ميان اجزاء رابطه صوتي آنها . پيش آمد قابلي رخ داده است

است كه آن هم به سبب نوع واژه هاي  آشنا و قابل پيش بيني كه در اين 
مي . قطعه به كار رفته فرصت هر گونه احساس شگفتي را از خواننده ميگيرد

ان كه در كاربرد روزمره واژه ها دانيم يكي از اجزاء مهم موسيقايي در هر زب
فضاي  شعري برخوردار از . كمتر توجه ما را به خود جلب ميكند قافيه است

خصلت زاينده اي است كه اين قابليت موسيقايي را تا آخرين ميزان ممكن 
 ظرفيتي   در "نسناس"در قطعه پيشين ديديم چگونه واژه . برجسته ميسازد

 براي   نخستين بار از دل واژه زاييده هويت صوتي خود آشكار ساخت كه
اگر قافيه اي نتواند خواننده را به چنين شناختي برساند، اين احساس . ميشد

پيش ميĤيد كه شاعر تركيبات آماده و از پيش ساخته اي را در شعر خود به كار 
واژه هاي  . گرفته بي آنكه نشاني از خالقيت خود در آنها بر جا گذاشته باشد

 كه واژه هاي  قرآني و قافيه هاي  آماده و "قهار" و "جبار"، "غدار" ،"مكار"
برخالف . از پيش ساخته شده اي هستند چنين احساسي را در ما برميانگيزند

واژه نسناس كه قابليت زيبايي شناسانه آن ناشي از ساختار دروني شعر است، 
ني كه گويي زيبايي حاصل از واژه هاي  قرآني نمايشگر كيفيتي   است برو

پيش از ورود به شعر اسماعيل خويي  مراحل رشد صوتي خود را پيموده و تنها 
آشنايي . به عنوان يك آرايش صوري در اين قطعه به كار گرفته شده است

اين واژه ها با گوش خواننده سبب آن ميگردد كه صرفا به صورت يك عادت 
دهنده با آنها برخورد گفتاري  و نه ابزاري براي   ترسيم يك تصوير تكان 

  . شود
 بروز كرده "بي در كجا"نمونه جدي تر اين افت شعري در اثر ديگري با نام 

  : بخش آغازين اين شعر چنين است. است
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داراست /  كه هر چه را كه دل عاشقت بخواهد  /  طبيعتي  دارد  
از اين /  آبهاش نيز گواراست /  نه، خود، هواش عفن نيست /  

/ و مردماني دارد /  رد به هر كارش كار آست خ/  گذشته 
/  تبلور خرد و آزمون /  و نيز قانونهايي انسĤني  / سرسپرده قانون؛ 
در /  كه تاب ميĤرد /  گشوده و نرمش پذير /  و ساختاري دارد 
/  نه شهرهاش /  تكانه هاي  جنبش و تغيير /  برابر بن لرزها و 

/  چنانكه تاريخش :  /  ي استدر اوج آباد/  كه هر روستاش نيز 
آيينه تكامل / از آز و خون و جهانخواري و ستم كه زاللش كني 

  / آزادي است 
  

اگر اين ابيات را از اين شعر جدا كنيم كمترين تفاوتي چه در قلمرو معنايي و 
چه در نظم ساختاري و ساختار صوتي دنباله شعر كه خود به تنهايي از 

يي  است آشكار نميگردد، چرا كه ابيات ياد شده شعرهاي  خوب اسماعيل خو
از هرگونه عنصري كه آنها را به دنباله شعر پيوند دهد، يا ظرفيتي   كه با 

حلقه اتصال . رسيدن به بخشهاي  ديگر شعر شكوفا گردد، به كلي  فارغ است
 است، بي آنكه خواننده با خواندن "در اين بهشت"ميان دو بخش، عبارت 

 روبرو است و بدون "بهشت"احساس كرده باشد با تصويري از ابيات باال 
 داده از تصوير آغازين "بهشت"آنكه مفهومي كه شاعر در ابيات بعدي از 

حلقه اتصال ديگر، دو بيت از شاعران گذشته است كه به . نشات گرفته باشد
 داخل گشته اما نتوانسته اند پيوند الزم "بي در كجا"گونه اي در هاضمه شعر 

 و آبهاي  گوارا "عفن"توصيفي كه از هواي  . را ميان دو بخش برقرار سازند
به دست داده متكي بر بيت زيبايي از قصيده سراي قرن ششم، كمال الدين 

  : اسماعيل است كه بر سر در شعر اسماعيل خويي  نقش بسته و ميگويد
زين ! / با دل تان بنگرفت و نشد جان تان ملول! اي عجب
  ! فن، و زين آبهاي  ناگوارهواهاي  ع
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متاسفانه اين اشاره نتوانسته است روزنه اي به سوي هواي  تازه باز كند، چرا 
كه بيان اسماعيل خويي  در قياس با طراوت حاكم بر بيت اصلي خالي از 

  : بيت موردبحث در شعر اسماعيل خويي  چنين است. ظرافت الزم است
  . /ش نيز گواراستآبها/    نه، خود، هواش عفن نيست  

  
اسماعيل خويي  تاكيد الزم براي   ايجاد پيوند با بيت اصلي را، به منظور 
پاسخگويي به يك نياز وزني، وارونه ساخته است، در حالي كه منطق ناشي از 

 "نه هواش، كه خود نيز عفن نيست": اين موقعيت ايجاب  ميكند بگوييم
 و "هواش عفن نيست"ه گذشته از اين جاي  شگفتي است در فضايي ك

 با واژه هاي  مستعمل، منطق پيش پا افتاده، و دانش "آبهاش گواراست"
. دست دومي روبرو ميشويم كه چشم و گوش خواننده ايرآني از آن اشباع است

تبلور خرد و "كدام خواننده، خواننده شعر نو، را ميشناسيم كه نداند تمدن غرب 
ه قانون؟ و يا اينكه هر روستاش نيز در مردماني دارد سرسپرد" است؟ "آزمون

 نيز حيرت آورست در جايي كه در آن سخن از طراوت "اوج آبادي است؟
بهشتي است اسماعيل خويي  از واژه هاي  مستعملي كمك گرفته كه فضاي  

، "تبلور"واژه هايي مانند . شعر او را از هرگونه طراوت عاري  ساخته است
، "قانون"، "آزادي"تكامل، "، "آزمون"، "خرد"، "جنبش"، "ساختار"
 واژه هاي  "ستم" و "جهانخواري"، "خون"، "آز"، "سرسپرده"، "انسĤني"

 بر ابيات آغازين "عفن"تكراري و دست فرسودي هستند كه فضايي مرده و 
  . شعر حاكم گردانيده اند

 اين نيست كه بگوييم هر گونه واژه "مستعمل"منظور از اشاره به واژه هاي  
چنين بينشي حكايت از دورآني در گذشته . ي را نميتوان در شعر به كارگرفتا

با آغاز .  مرزي وجود داشت"نامقبول" و "مقبول"دارد كه ميان واژه هاي  
شعر نو در اروپا و هم در ايران و شيوه برخورد شاعران نوپرداز با زبان مرز 

واژه، واژه است و ميان واژه ها در هم شكست و اين آگاهي گسترش يافت كه 
هر واژه اي آبستن مفاهيم گسترده اي است كه زايش آنها مستلزم برخوردار 

شاعرآني مانند نيما، اخوان، فروغ . شدن از بستر حاصل خيز شعري است
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فرخزاد، احمد شاملو، سهراب سپهري، نادر نادرپور، سيمين بهبهاني ، و 
 خالص و اصيل باشد، اسماعيل خويي  نشان داده اند چنانچه جوهر شعري

ميتواند غبار فرسودگي حاصل از كاربرد روزمره واژه ها را از چهره خسته آنها 
و هر نوع واژه اي را در جان بخشيدن به هويت متعالي شعر سهيم . بزدايد
در كلمات خاصيتي است كه گاهي بر اثر كثرت استعمال، يا رواج . گرداند

تاري ، طراوت خود را از دست ميدهند و گسترده در قلمرو ويژه اي از حيات گف
به ابزارهاي  دست فرسودي مبدل ميگردند كه بهره گيري از آنها صرفا جنبه 

شعر يا بهتر است بگوييم فضاي  شعري، داراي قابليتي . عادت كالمي دارد
است كه زنگار ناشي از عادت را از سيماي واژه ها پاك ميكند و جان تازه اي 

ازاين روي شعر را ميتوان دستگاه تهويه زبان دانست كه نيرو . به آنان ميبخشد
تاثير فضاي  شعري بر روي . و طراوت از دست رفته را به كلمات باز ميگرداند

واژه ها، ضمن اينكه فضاي  شعري خود حاصل واژه هاست به گونه اي است 
 يا كه گاهي ممكن است هويت واژه اي براي   سالها، و بل قرنها، با نام شعر

 برميخوريم بي "توانا"چنين است كه هر بار به واژه . شاعري  سرشته شود
يا .  در داالنهاي  ذهن ما طنين ميافكند"توانا بود هر كه دانا بود"درنگ شعر 

هر جا به نامهاي  سمرقند و بخارا برميخوريم، بيت زيباي حافظ را بي اختيار 
سيار پيش آمده كه واژه يا در ادبيات معاصر ب. زير لب  زمزمه ميكنيم

، يا حتـّي اشاره به فصل زمستان، شاهكار مهدي اخوان ثالث را در "زمستان"
اين نمونه ها تاثير سحرآميز فضاي  شعري بر روي . ذهن ما تداعي كرده است

  . واژه ها را به خوبي آشكار ميسازد
  با اسم"نسبيت" با نام داروين و يا "تكامل"بجاست بپرسيم مگر واژه 

انشتاين پيوند نخورده و هر بار به اين واژه ها برميخوريم بي اختيار نام اين دو 
دانشمند را به ياد نميĤوريم ؟ در اين نكته ترديد نيست و اين خود گواه بر 

هر يك از اين واژه ها معرف فصل مهمي . صحت سخن مورد بحث ما است
دها هزار نوشته و از تحوالت فكري و علمي انسان معاصر است كه تاكنون ص

بحث و گفتگو را به خود اختصاص داده و بل جنجال هاي  بسباري را در 
اگر ظرفيت تداعي كننده هر . چارچوب مباحثات علمي به راه انداخته است 
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يك از اين دو واژه با به كارگرفتن هزاران واژه ديگر ممكن گرديده، اين 
 تنها با يك بيت " و بخاراسمرقند"، همچنانكه در "توانا"قابليت در كلمه 

اين خود نمايشگر معياري است كه بيان شعري را . ساده تحقق پيدا كرده است
  . از كاربرد معمولي زبان متمايز ميسازد

بر اين قرار نياز به تاكيد است كه ايراد موردبحث ما بر نوع برخي از واژه هاي  
ه فضاي  شعري در ايراد اين است ك. موجود در اشعار اسماعيل خويي  نيست

 نتوانسته "بي در كجا"برخي از اين سروده ها از جمله ابيات آغازين شعر 
است آلودگي حاصل از كاربرد مطبوعاتي كلمات را از چهره آنها برگيرد و 

به سخن ديگر، به جاي  اينكه .  در آنها پديدار سازد"نشاط نو"آثاري حاكي از 
لمات مستعمل فراهم آورد، خود مغلوب فضاي  شعر زمينه را براي   رستاخيز ك

فضايي گشته كه به علت كثرت تكرار در نوشته ها، گوش و ذهن خواننده از 
  . آنها اشباع شده است

بنابر آنچه گذشت بايد گفت افت شعري در برخي از اشعار اسماعيل خويي  
حاكي از يك پيش آمد تصادفي نيست، بل نمايشگر گرايشي است كه گهگاه 

وت ميگيرد و سروده او را بنابر معياري كه او خود براي   سنجش در وي ق
روياي شيريني را در نظر . شعر به دست داده از قلمرو شعر ناب خارج ميسازد

بگيريد كه با بر هم خوردن شرايط جسماني و ذهني به وجود آورنده آن 
تلخي حاصل از دريافت كاستي هاي  شعري، . ناگهان در هم شكسته ميشود

 نبايد با افتهاي  ناشي از طرح زيبايي شناسانه حاكم بر كل شعر اشتباه كه
. شوند، مانند تلخ كامي لحظه اي است كه لذت روياي شيريني درهم ميكشند

اينكه اسماعيل خويي  در لحظات بحران  به دامن واژه ها پناه ميبرد و پيوسته 
 آن است كه بيان حاصل، و تا ميتواند بر شمار آنها ميافزايد خود بهترين نشانه

از اينرو است كه هر جا كيفيت شعر . پاسخگوي توقعات شاعرانه او نيست
خويي  دچار كاستي ميگردد، كميت به جاي  آن رشد ميكند و سروده ايمتكي 

  .  شكل ميگيرد"لفظ بسيار و معني اندك"بر 
را اساعيل خويي  در يكي از نامه هاي  خود به دكتر مرتضي كاخي نكته اي 
. توضيح ميدهد كه از زوايه ديد سخن موردبحث ما خالي از اهميت نيست



  بحران در شعر ي خويي:  جانِ دلِ شعر 
  

١٣٨ 

ما سوگواران آن غول "دكتر كاخي بخشي از اين نامه را در نوشته اي با نام 
اين .  كه در سوگ شادروان احمد شاملــو نوشته شده نقل كرده است"زيبا

دوره اول،  ("فرهنگ و گفتگو"مقاله را دكتر كاخي براي   انتشار در مجله 
بنابر آنچه . نوشته اما به داليلي از چاپ آن خودداري كرده است) شماره دوم 

در اين نوشته آمده، دكتر كاخي به اسماعيل خويي  پيشنهاد كرده است خود را 
از پستوهاي  تاريك و بويناك سياست روز بيرون بياورد و نفسي به راحت در "

 شاعر مورد بحث ما در پاسخ ".كشدچشم اندازهاي  روشن و عطرآگين شعر ب
در غربت، اما شعر ميميرد اگر با سياست از رو به رو درگير . . . ": نوشته است

 پيش "پرخاشگري سياسي"در غربت اما فشار مردم شعر را به سوي . .. نباشد 
و پس، بگذار بر يكديگر ستم روا نداريم، بگذار هر يك همچنĤني . . . ميراند 

   ".م، به دلخواه يا به نادلخواهباشيم كه هستي
از اين گفته چنين ميتوان استنباط كرد كه منظور اسماعيل خويي  در اينجا 
. اشاره به   تفاوت ميان برخورد نمادين و غيرنمادين با سياست در شعر است

ترديدي نيست كه اختناق حاكم بر جامعه امروز ايران شعر داخل كشور را از 
در چنين شرايطي شاعر ناگزير است . ياست بازميداردرويارويي مستقيم با س

براي   رهايي از چنگال دستگاه تفتيش عقايد مفاهيم سياسي خود را، مانند 
يكي از شگردهاي  موثر كه . دوران پيش از انقالب، به طور سربسته بيان كند

چنين امكاني را براي   شاعر فراهم ميسازد توسل به بيان رمزگونه يا نماد 
مي دانيم كه برخورد نمادين شاعر با سياست در نظام گذشته نه تنها . است

تالش هاي  پيگير و سرسختانه ساواك را در خاموش كردن صداي اعتراض 
شاعر بي اثر كرد، بل نمونه هايي از ممتازترين جلوه هاي  شعري را بر 

.  6بي هيچ ترديدي ميتوان گفت آنچه در طول . گنجينه ادب فارسي افزود
سال گذشته، بويژه در پرتو نظم نيمايي، در صحنه ادبي كشور رخ داده 
درخشانترين نمونه از پيروزي تخيل لطيف شاعرانه بر واقعيت خشن اختناق را 

  . به نمايش ميگذارد
اما اشتباه است اگر فكر كنيم كه تنها كاربرد، و حتـّي كاربرد اصلي، نماد در 

 مصون نگه داشتن شعر و جان شاعر شعر فراهم ساختن سنگري امن براي  
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اين تصور نادرست انگيزه شيوه برخوردي . از گزند دستگاه تفتيش عقايد است
با نماد و شعر نمادين بود كه در آغاز انقالب در بخشي از حيات روشنفكري 

برخي از دوستداران شعر و حتـّي شاعران، بر اين باور . كشور به چشم ميخورد
ن دوران اختناق آريامهري، دوران شعر نمادين نيز به بودند كه با سپري شد

هم ازاين روي شاعرآني كه عادت كرده بودند نبض خالق . سر آمده است
شعري را در خود با تكيه بر نماد فعال سازند، اينك كه ميديدند انگيزه توسل 
جستن به اينگونه شعر، اهرم سياسي خود را از دست داده، تا پيش از آنكه 

شادروان . زه اختناق شكل پذيرد، دچار سرگردآني شده بودندصورت تا
احمدشاملو اين سرگردآني را كه خود در ماههاي  آغازين انقالب با آن روبرو 

وي در بحثي كه در خانه دكتر مرتضي . بوده با بياني ساده توصيف كرده است
از وقتي به خارج آمدم، شعرم ": كاخي در شهر لندن صورت گرفته ميگويد

گويا ما شاعران ايرآني كه خودمان و جد اندر جدمان در اختناق زندگي ! نميĤيد
من وقتي ميبينم هر . كرده ايم، عادت داريم كه در محيط اختناق شعر بگوييم

چه دلم ميخواهد بگويم ميتوانم بگويم، احساس ميكنم چيز چندان به 
دان خوشم دردخوري براي   گفتن ندارم، يعني خودم از آنچه ميگويم چن

آن، از ) معĤني مجازي(وقتي به كالم فشار ميĤوري تا از مجازات . نميĤيد
تصويرهايي كه ميتوآني با تمثيل درهم آميزي و در فضايي كهبدين گونه 
ايجاد ميكني چيزي  بگويي كه اهل اشاره بفهمند چه بر تو ميگذرد، و اهل 

شعر . م هنري پيدا ميكندمميزي نتوانند يقه ات را بگيرند، آن وقت كالم تو فر
اين . عريان در نظرم شعار است و فاصله شعر و شعار از زمين تا آسمان است

نوشته چاپ نشده . ("هجرآني گفته ام و بس"است كه همان اوايل چند تا 
  ) ".ما سوگواران آن غول زيبا"دكتر مرتضي كاخي تحت عنوان 

 ياري گرفتن از نماد وادار در فضاي  آزاد خارج از كشور فشاري كه شاعر را به
اين سخن بدان معني نيست كه قابليت شعري نماد نيز در . سازد وجود ندارد

نماد، فارغ از عملكرد سياسي . غياب ضرورت سياسي آن خنثي گشته است
خود، يكي از عناصر زاينده ي شعري است كه ميتواند اقليمهاي  گسترده و 

ازاين روي نماد . ه گفتاري  عينيت بخشدچندبعدي مفاهيم را با چند اشاره كوتا
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را ميتوان مانند تصوير يكي از غني ترين اجزاء تشكيل دهنده بيان شعري 
در پرتو .  دانست"معني بسيار با لفظ اندك"يعني عامل موثر در آفرينش 

همين قابليت است كه شاعران و نويسندگان نوپرداز اروپا، مانند اليوت و 
اند دست نيافتني ترين قله هاي  فكري انسان معاصر جويس و كافكا توانسته 

و بغرنج ترين تضادهاي  حاكم بر شرايط وجود او را لمس كنند و به آنها 
شدت تراكم مفاهيم كه نماد در آفرينش آنها سهمي . نمودي عيني ببخشند

عمده داشته در آثار برخي از اينان به گونه اي است كه درك و اثر مستلزم نه 
ش شخصي بلكه موشكافي پيگير و پيوسته در روابط طولي و عرضي تنها دان

از ياد نبريم كه اين شاهكارهاي  مسلم ادبيات معاصر . ميان اجزاء آن اثر است
در محيطي شكل گرفته كه با اختناق سياسي، دست كم به مفهومي كه ما 
ن ميشناسيم، بيگانه بوده و در آن هيچ مانعي كه دوام و رونق ادبي را بدو

اينان نشان داده اند كه نماد . استفاده از نماد ناممكن سازد وجود نداشته است
در ذات خود برخوردار از يك قابليت شعري است و اين ويژگي مانند تصوير، 
تمثيل، و ابهام به شاعر امكان ميدهد ظرفيتهاي  دروني شعر را در عميق 

 خواننده به كار ترين قلمروهاي  ممكن در جهت تلطيف احساسي و انديشه
با اين گفته مشكل است بپذيريم كه دوران شعر نمادين براي   شاعران . گيرد

  . خارج از كشور سپري شده است
منظور از اين سخن تعيينتكلي ف براي   شاعر، آن هم شاعري  مانند 
اسماعيل خويي  كه پاره اي از قله هاي  شعر معاصر فارسي را به خود 

گر وي تشخيص داده كه در خارج از كشور الزم است ا. اختصاص داده نيست
 درگير باشيم، حق مسلم او است كه بيان شعري خود را "روبرو"با سياست از 

اما عريان ساختن بيان شعري از ابهام، به . از هرگونه ابهامي عريان سازد
آن جايي كه شاعر از . مفهوم عريان ساختن شعر از هويت شعري نيست

فيت زيبايي شناسانه شعر عاجز ميماند، نوشته خود را از آفرينش حداقل كي
معيار تشخيص اين حداقل را اسماعيل خويي  . قلمرو شعر خارج ساخته است

روشن است آن جايي كه شعر او اين ويژگي را از .  دانسته است"زبان فشرده"
بايد توجه داشت . دست ميدهد، هويت خود را در مقام شعر از دست داده است
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 درگير شدن با موضوعي در شعر به مفهوم برخورد با آن با بيان "روبرو"ز كه ا
متاسفانه در برخي از اشعار اسماعيل خويي  مرز ميان اين . غيرشعري نيست

اسماعيل خويي  بر اين باور است كه در خارج از . دو مفهوم ناپديد شده است
 اما چنين پيداست . با سياست برخورد نشود، شعر ميميرد"روبرو"كشور اگر از 

در خارج از كشور نميرد، )  منظور شعرهاي سياسي ( براي   اينكه  شعر 
  !اسماعيل خويي  با دست خود آن را كشته است

علت بروز اين بحران در آثار شاعر برجسته و باتجربه اي چون اسماعيل خويي  
 نخست عامل. چيست؟ دو عامل را ميتوان در ايجاد اين نابساماني موثر دانست

وجود جراحت التيام ناپذيري در روان شاعر است كه از ضربه ناشي از 
 انقالب بر او وارد شده و درد جانكاه غربت همگام با درد جانكاه "شكست"

حاصل . يك مصيبت جگرسوز، آن را پيوسته عميق و عميق تر ساخته است
 خويي  اين جراحت انگار التهاب فلج كننده اي است كه روان حساس اسماعيل

درست است يكي از عواملي كه شاعر را نسبت به . را در چنگ گرفته است
دردهاي  جامعه حساس ميكند و به او فرصت ميدهد كه شعر خود را با 
صداقت و  صميمت ميدان تجلي رنجهاي  اجتماعي سازد، پيش آمدهاي  
ناگواري است كه چه در قلمرو هستي اجتماعي و چه در چارچوب زندگي 

با وجود اين بايد گفت شعر را شاعر نه با .  براي   خود او رخ ميدهدشخصي
مفهوم اين سخن آن است كه آنچه . احساس كه با كلمات عينيت ميبخشد

وجود شاعر را در لحظه آفرينش تسخير ميكند تنها توجه به واژه ها است و 
ن اينكه چگونه امكانات گفتاري  را در جهت تلطيف احساس و انديشه ديگرا

سازمان بخشد، آنهم به شيوه اي  كه خوانندگان در هر دوره از تاريخ با 
آفريدن . دريافت واژه هاي  سازمان يافته به شناختي از تعالي دست يابند

سروده اي  با اين ويژگي مستلزم به كار افتادن نيروهاي  خالق ذهن شاعر در 
 درد در لحظه اگر قرار باشد به جاي  بيان احساس. اوج تواناي  ي است

سرايش خود احساس درد آگاهي شاعر را در انحصار گيرد، بايد انتظار داشت 
براي   نمونه، شاعري  را در . كه روند آفرينش شعري با اشكال روبرو گردد

اگر ناگهان . نظر ميگيريم كه در حال سرودن شعري درباره مرگ دلدار است
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ر اين پيش آمد ناگوار همان درد مصيبت را چنان در خود احساس كند كه انگا
  . لحظه رخ داده، به جاي  شعر گفتن به شيون خواهد پرداخت

موضوع شعر . شاعر مورد بحث ما، اسماعيل خويي ، دچار چنين موقعيتي است
او در بسباري از موارد انقالب شكست خورده و رويدادهاي  ضدتاريخي ناشي 

ر برخي از موارد افت شعري از آن است، و ميبينيم در همين شعرها است كه د
علت اين است كه بيان درد در لحظه آفرينش شعري .  صورت ميگيرد

احساس درد را تا اندازه اي در اسماعيل خويي  قوت ميدهد كه به جاي  آنكه 
واژه ها را در جهت تلطيف احساس و انديشه به كار گيرد، آنها را وسيله اي  

 "اشعار سياسي"خشم حاكم بر. دبراي   تسكين آني درد خود قرار ميده
. اسماعيل خويي  نمايشگر نياز روآني او به دست يافتن بر نوعي آرامش است

براي   نمونه سطور زير را از نظر بگذرآنيد كه با نشانه هايي از شكوفه بستن 
اما ديري نميپايد كه احساس خشم . جوهر شعري در قلمرو تصوير آغاز ميگردد

  : يكشد و شعر او را به شيون مبدل ميسازددر وجود شاعر زبانه م
و ديدن و /  بر بادم داديد،  /  از ريشه ام برآورديد /  حرفي ندارم  

و /  يادم داديد  /  پذيرفتن را  / در خود شكستن را، / نگفتن را،  
/ يارانم را كشتيد، . /  كشتيد.  /  بي خانمان كرديد/  خانواده ام را 

  /يد عشق را بي سازمان كرد
  

عامل ديگر افت شعري در آثار اسماعيل خويي  بحرآني است كه در رابطه او 
شايد بتوان گفت يكي از بزرگترين ضربه هايي . با مخاطب پيش آمده است

كه فاصله از ميهن بر اسماعيل خويي  به عنوان يك شاعر وارد ساخته اين 
اين سخن . است كه ميان او و مخاطب واقعي شعر او جدايي انداخته است

. بدان معني نيست كه شعر اسماعيل خويي  در داخل كشور خوانده نميشود
برعكس شواهد موجود حاكي از آن است كه عليرغم اختناق حاكم بر  جامعه و 
با وجود حساسيت حكومت بويژه نسبت به اسماعيل خويي ، خوانندگان شعر او 

آگاهي ميگفت در تهران دوست دانا و . همچنان نسبت به او وفادار مانده اند
افرادي هستند كه هر چند وقت بك بار به طور پنهĤني گرد هم جمع ميشوند 
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اما براي   اسماعيل خويي ، شاعر خلق و  . و تنها شعر خويي  را ميخوانند
مي دانيم يكي از عواملي كه شعر را به سوي تعالي پيش . ميهن، كافي نيست

 گيرم "مخاطب"جامعه است كه در قالب ميراند فشار ناشي از وجدان انتقادي 
مخاطبي مجهول و نه الزاما فراد يا افراد ويژه اي ـ در ذهن شاعر حضوري 

تداوم اين حضور در ذهن شاعر، بويژه شاعري  . موثر و پيوسته پيدا ميكند
مانند اسماعيل خويي  كه موضوع شعر او ترسيم دردهاي  جامعه است تماس 

تويات هستي و خواستها و حساسيتهاي  افراد در مستقيم با مردم و لمس مح
مي دانيم كه موقعيت . چارچوب زندگي خصوصي و حيات اجتماعي آنها است

ويژه اسماعيل خويي  امكان تحقق بخشيدن به اين شرط زاينده را از او گرفته 
و چنين پيدا است كه دوري او از ميهن شاهرگ ارتباطي او را با شعور انتقادي 

در غياب اين پيوند، انگار انگيزه شاعر براي   فتح قله هاي  . ده استجامعه بري
  . زيبايي نيز سست گشته است

از سوي ديگر آنچه در اين چارچوب مزيد برعلت شده تاثير فضاي  فرهنگي 
متاسفانه بايد گفت با وجود . خارج از كشور در شعر اسماعيل خويي  است 

ن ما در خارج از كشور، جو حاكم بر شمار عمده اي از روشنفكران و متخصصا
جامعه ايرآني در طول بيست سال گذشته نشان داده كه از قابليت الزم براي   
پرورش نيروهاي  اصيل و شكوفا ساختن خالقيتها بويژه در زمينه آفرينش 
شعر ناب، از نوعي كه بتواند نقطه اوج يا عطفي را در تاريخ ادبيات فارسي به 

چنين به نظر ميرسد كه اين فضاي  سترون براي   . استوجود آورد عاري  
در ميان دوستداران . اسماعيل خويي  خاصيت ارضاءكننده اي پيدا كرده است

امروز او  كسĤني هستند كه حساسيتي نسبت به كيفيت شعري ندارند وشعر او 
را تنها از اين بابت ستايش ميكنند كه وسيله اي  براي   ابراز خشم و انزجار 

انگار مخاطبان واقعي شعر . نان نسبت به حكومت كنوني ايران فراهم ميسازدآ
امروز اسماعيل خويي ، يعني تعيينكنندگان سطح اعتالي  شعر در بيشتر آثار 

به ياد داريد در نامه اي . سياسي او را بايد در ميان همين گروه جستجو كرد
در ": يد كرده بودكه اسماعيل خويي  به دكتر مرتضي كاخي نوشته بود تاك

 روشن ".غربت اما فشار مردم شعر را به سوي پرخاشگري سياسي پيش ميراند
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است شاعر عزيز ما به جاي  وجدان انتقادي جامعه، توقعات سياسي گروهي را 
متاسفانه . معيار تعيين ارزش و  تاييد مشروعيت كار خود خود قرار داده است

 برخوردشان با شعر جدي است و آن دسته از ايرانيان خارج از كشور كه
ميتوانند در تقويت حس انتقادي شاعر نسبت به كارش موثر افتند، از آشكار 

 اسماعيل خويي  خودداري "اشعار سياسي"ساختن احساس واقعي خود درباره 
كمي "گهگاهي در برنامه هاي  شعرخوآني از او درخواست ميشود كه . ميكنند

ين درخواست پيام ناگفته اي  نهفته است كه در ا.  بخواند"هم شعر عاشقانه
  .انگيزه نوشتن اين سطور بوده است
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  ساسان قهرمان
  ، در قابي از نگاه...جايي همين نزديكي

  
  
  
  
  
  

. يا فروغ. يا براهني. شعر رويايي را نيز. توان دوست نداشت شعر خويي را مي
لو به عنوان شعر چاپ من بسياري از آنچه كه شام. يا حتي شاملو. فروغ؟ حتمأ

 يا حتي خوانندة شعر، به  نه به عنوان شعر شناس. دارم است دوست نمي كرده
 بنشيند يا نه، و به عنوان كسي كه  عنوان كسي كه حق دارد چيزي به دلش

و اين را هم گفته باشم كه نه . حق دارد با چيزي رابطه حسي برقرار كند يا نه
كنم، بلكه بسياري از آنها را با  اي حسي برقرار نمي تنها با بسياري از آنها رابطه

هم ” شعر“معيارهاي خود شاملو و ديگر شاعران بالفصل و تئوري پرداز، 
 گفتم، بحث  يعني كه بر خالف آنچه همين دو سه سطر پيش. توانم خواند نمي

ديگر از دوست داشتن و نداشتن و ارتباط حسي برقرار كردن يا نكردن هم 
 برگردم به همان چند سطر  پس. بحث بر سر شاملو بود؟ نه. ودر فراتر مي

 .تر يكي دو گام پيش.  پيش
 .از اول.  اصأل هيچ پس. بود؟ نه. بحث مقايسه خويي و ديگران بود

بسياري از آنچه را كه خويي، بويژه در . توان دوست نداشت شعر خويي را مي
دارم،   نه تنها دوست نمي چاپ كرده ي تبعيدش ”بيدركجا“يا ” مهاجرت“دفاتر 

  .توانم خواند نمي” شعر“كه با معيارها و تعريفي كه او خود از شعر بدست داده 
 . از اينهم بگذريم پس. اي است؟ نه حرف تازه

اند، و چه بسا زيبا و ظريف يا  ”نظم “خويي ” الهي آيت“ اعظم رباعيات  بخش
ها، يا  ها، يا دردنامه ا، نامه، اينجا و آنج هايش  ديگري از سروده كارآ، و بخش
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هايي موزون و  نامه ها، يا عشق ها، يا هوسنامه نامه ها، يا غم نامه اعتراض
 اما شعر؟. آهنگين و دلنشين

پادشاه “يا ” لحظه ديدار“يا ” زمستان“ثالث همان يك   گويند اما، اگر اخوان مي
و . گانه و ماندگار، شاعر بود، و شاعري ي  را سروده بود و بس ش ”فصلها پائيز

 كه بر تارك  را، بس” در آستانه فصلي سرد“، يا ”تولدي ديگر“فروغ، اگر تنها 
  . با نظم و شعر عجين است بنشيند سرزميني كه تاريخ و حياتش” شعر“بلند 
 خويي است  هايش ”شعر“خواهم بگويم كه خويي نيز به اعتبار  ، يعني، مي پس

نمي خواهم باز هم توضيح واضحات . هو نه همه آنچه چاپ كرده است؟ ن
   حرف حسابم چيست؟ پس. دهم و يا حرف خود و ديگران را تكرار

دارم  خواهم بگويم كه بسياري از شعرهاي خويي را بسيار دوست مي شايد مي
خواهم بگويم  و مي. و يكي را كه شايد اثري چندان برجسته هم نباشد بسيارتر

 .كه چرا
خواهم اشاره كنم به  اما كدام و بنويسم كه چرا، مي از آنكه بگويم  و پيش

 .بعد خواهيد دانست. مربوط يا نامربوط؟ مربوط و نامربوط. چيزهايي
 :كه” از شعر گفتن“، در  گويد، خودش مي
 

 /  جهان از تو شكل دهاني است / زبان از تو شكل جهان است"
 ” و سرايا خموش

 
 من، يا او، يا آن ديگران اكنون ”شكل جهان“: پرسم بينم مي اين را كه مي

آيد كه مجابي شاعر، كه از ايران  چه بود و اكنون چيست؟ و يادم مي چيست؟
گشتيم،   بوديم و برنمي گشت، روزي گفته بود، به ما، كه آمده آمده بود و برمي

” شكل جهان“پرسم كه  و مي. ”شما تبعيديان مكانيد و ما تبعيديان زمان“: كه
بينم  بيندمان، چيست؟ و مي چنان كه خويي مي” كان و زمانتبعيديان م“ما 
 :كه

  ” و سرايا خموش /   شكل دهاني“
اي  بينم كه خويي، خود يكي از انگشت شمار نمادها و نمودهاي هستي و مي

در اين سالهاي ابري بر قامت خود ” ادبيات ايراني در خارج از كشور“است كه 
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ماست كه به صد زبان فرياد ” خموشي“پرسم كه اين  است و مي فراز كرده 
ماند؟ و   مي مان، كه خاموش يي”سرايا“شود و به هر گوشي شنوده، يا  مي
 بايد آغازيد يا  ، چند بعد، و از كجاش پرسم كه چند بعد دارد اين جهان پس مي

 آغاز است، يا  ، و كجاش توان پريد، تا كدام اوج، از كدام حضيض  مي تا كجاش
خواهم سبز باشم، و سبز اگر باشم   يا آغاز منست، كه از يكسو ميآغاز ماست،

ام   همين هوا بايد دهم، و از يكسو المكاني  به نفس ريشه بايد بدوانم و نفس
، كه برزخي  شيريني است نه سياه سياه نه سپيد سپيد، نه دوزخ نه پرديس-تلخ

. زير بال شعردهد   كه همين است كه بال مي بينم پس ميان دو جهان، و مي
رسم به همين معني كه شعر يعني   مي و پس. همين بيدركجا. همين برزخ

كه يعني همان يا همين فاصله ميان شكستن جام تا ريختن شراب بر . برزخ
، نه جام است شعر، شعر خويي، نه خاك، نه شراب، كه  كه يعني، پس. خاك

،  پس.  باز جستنخواستن، يا گم كردن و همين ريختن، همين بخشيدن و باز
و همين تصوير است . نه پا بر زمين دارد اين وجود نيمه، نه در آسمان رهاست

. دارم آوردم كه شعري از خويي را بسيار دوست مي كه بار ديگر بياد مي
 .خواهم گفت كدام و چرا و

 از آنكه بگويم اما كدام و بنويسم كه چرا، بگذار اين پرده را بيشتر  پيش
 .بگشايم

“Otherness   ناهماني “، ”ديگريت“را راستي چه بايد ترجمه كرد؟”، 
 ؟..، يا”ناخوديت “، ”غربت“، ”غريبگي

 تبعيد ادبيات ايراني، همچون همارة ـ اصلي شاخه مهاجرت  هرچه باشد، بخش
ديگريت، ناهماني، “ادبيات در همارة تاريخ، زاييده و برآمده از بستر همين 

و هرچه باشد، آنچه خويي در اين . نامنيت است  ...غريبگي، غربت، ناخوديت، و
دو دهه آفريده و نوشته و منتشر كرده است، بخشي ناگذشتني و ناگسستني از 

  . خوانيمش مي” تبعيد ايراني - ادبيات مهاجرت“همين جهاني است كه 
 ”زبان از تو شكل جهان است“

هان از تو شكل زبان ج“: يا شايد حاال بايد واچرخانم اين تعبير را و بگويم
آرائيم و  پراكنيم ما جهان را به خود مي هان؟ و همين كه در جهان مي. ”است
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بخشيم و همين است كه هنوز  به او مي” شكل دهان“ما كه ” شكل زبانيم“
رود تا يكسره  يابد، و هنوز آنجا كه مي هايي زيبا بر پيكر خود مي جهان وصله

بخشيم، و همين است كه  را به او ميدر دوزخ سرنگون شود، برزخيت خود 
 .جهان يكسر برزخ ماست

  
 و اين همه را با خويي چكار؟

  
و مگر نه اينكه .  نبودن و بودن نفس. نفسِ برزخ بوده است او در اين دو دهه

طلبد؟ نفسِ  دهد، شهادت مي ايستد و شهادت مي در مرز است كه شاهد مي
گيرم بسياري از . و در اين دو دههايستادن در مرز و شهادت دادن بوده است ا

 هم هنوز و  گيرم بسياري از شعرهايش.  را دوست نداشته باشم شعرهايش
داني از  هماره و همچنان فوران تُرشاشور آن غيظ تلخ نابفرمان باشد كه نمي

زند يا از چشم  كشد يا از گلو كه فواره مي سينه است كه هوهوكنان شرار مي
راه بر اينها همه چون بربندي از پوست . د هربارسوزان جوشد و مي كه مي

رود   مي  كه يادش مثل جوكهايش. باشدشان به صد زبان گيرم گفته . تراود مي
اين . خنداند كند و دوباره، و ديگر اين جوك نيست كه مي و دوباره تعريف مي
 برهنه مستي و آن گرما كه از  برد او در آن جوشاجوش لذتي است كه مي

كند از آن   را دوباره پر مي دود و ذهن و زبانش  مي ام به زير پوستشخنكاي ج
، هنوز روشن يا به لكنت،  لطيفه مربوط يا نامربوط، تا يكبار ديگر با گفتنش

اي بر لبان تو و توهاي آن جمع بنشاند، كه تبسم را باز ميهمان چهره  خنده
 نيمسوز فرو كنم به زير گُفتُم همي رِه كه واز يك“: و اين كه بگويد. كند مي

 كه معناي اين خنده را در كجاي _از خود؟  _و تو بپرسي . و بخندد” ...دمب آقا
تركد  جانت خواهي يا تواني جست؟ كه خنده است اين يا خشم كه مي  _  جانش

 :كند، بند به بند؟  مي يا درد كه منقبض
 

از آن كورِ   /از آن شورِ كور /  از انقالب /  چرا در ايران نيستم؟
 چگونه ــاز اين  /  درانگلستانم؟ /  چرا/  . شوربخت بپرس
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از اين نبودن، از اين  /  ، از اين گُماي خوش /  ــ  . . .بگويم
 /  . از اين درخت بپرس / و بعد، بعد، به ويژه،/  نامي،   بي

 
خواستم بگويم؟ كه يعني كه، اين همه  مي بيني؟ حاال شد كه بگويم چه مي

اغذ سياه شد، و او با چهار بند گفته بود و نه با همين يكي، كه با دهها يا ك
صدها سرودة ديگر، و نمايانده بود اين گذار دايم، اين عبور مدام را از آن 

، و اين، همين كه بداني   تا خويش  از خويش تلخاشوراب به اين گُماي خوش
تواند با  دن البرز ميات نشسته از وزنِ اندوه نبو آن كوهي كه روي سينه

 :سبكاي حضور اين درخت برابري كند و بخواني
 

 اينجا ــخداي من  ــ /  كجاي تاريخم؟/  ! گم شدني چه حس
در  / جا شدن رهنشانه ابري  به كه جا/  !كدام لحظه جغرافي ست؟

 /*”شدنم كافيست؟ براي گم /    اش همه بيگانه آسمان اين
 

است كه *  ”اي از بود و هست و خواهد بود نهي روا بافه“و همين بودن در 
همين كه . سازد  در اين دو دهه مي ــما را ــ  نه فقط او راــ نه ــخويي را 

 :بينيم گويد و مي مي
 

و  /  ست  آمدن شده آئينه زاللِ به خويش /    تمام هستن“
ي   نماي دلكشي از جاودانگيــ  ياد و آرزو  بيــ  /  خامشاي درونم

  /”...ست ن شدهم
            

 :و اين، همين كه بداني، يا دانسته و ندانسته بگويي
 
 /  جايم /   اما /  در آبشار آغاز، / يك ماهي جهندة زيبا بودم “

 / در خود زيبايم/ :نه /  در آبشار؟ /  جايم/  .تنگ بود /   برايم
 / تا / ماز خود برآي / خواستم مي/  .تنگ بود /  برايم /   جايم

  /”...زيباتر از خودم بشود دنيايم
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و اين، همين من نيست؟ همين تو نيستي، همين ما؟ نه، همين كه جاري 
بينند،  ، يا نمي شناسندش است، اين بيست سال، سال تا سال، و نمي است، بوده

مان را، همين كه هست، اين كه اين همه روان، چون   بينيم هستن يا نمي
 گويد؟ آبشار، مي

توانستيم  كه نه از دوزخ سراسر رها .  نه دوزخ است نه پرديس. برزخ است اين
همين نوشتن، سرودن، يعني .  را از آن خود توانستيم كرد شد نه سراسر پرديس

نبودن و بودن، و . ”خوديت“در عين ” ناخوديت “يا ” ديگريت“يعني . برزخ
دم تا آن بينابين بر هميني كه مي. دارم  را دوست مي همينش. همين شك

. توانم توانم و نمي بينم كه مي برد، و مي خاك و هوا و نه كه رهايم كند، نه، مي
نگفتم . ام اي از خويي را دوست داشته آورد كه چقدر سروده و همين به يادم مي

 .كدام، و چرا؟ خواهم گفت
 :گويم و مي

 بينم كنم مي نگاهت كه مي / ست چه چيزها كه در من مرده...
/  كني نگاه مي / است هنوز چه چيزها كه در من زنده /

 /  ...بيني نمي
  

 از آن جريان سيال و روانم كه خويي ييبينم كه، بخواهم يا نخواهم، جز و مي
كه خواسته باشد يا   را، بي  بارها و بارها سروده و تصوير كرده جان و روانش

جريان سيال را در اين  داده، همين زندگي را، همين  نخواسته باشد، و نشانش
ديده يا ناديده، . هستيم ما.  دو دهه، گيرم نديده باشي يا نديده باشندش

دارم ما را، حتي اگر سروده باشد  بينم كه دوست مي پذيرفته يا ناپذيرفته، و مي
 :تلخ
 

به  /  هر ياد و يادبود از ما را/  .بر ما مبخشائيد/  !آيندگان“
 /  آريد، اگر به ياد مي /  وز ما،/  .يدنشان فراموشي بسپار گورِ بي

 / ...”از ما به ياد نياريد  هرگز، مگر به ننگ و به بيزاري،
  

 :بيند زيرا، چنين كه او مي



  . . .جايي همين نزديكي :  جانِ دلِ شعر 
  

١۵١ 

 
  / ترين،  ِ هميشه با زشتي /  عشق را،  /زيباترين حقيقت را، /  ما“

خرمن خرمن  / ما كينه كاشتيم و / تنها گذاشتيم /  با كينه،  
  /". . . . اشتيمبرد / مرگ

 
  :دانم كه كنم زيرا مي  نمي و باورش. گويد گويد و چرا مي دانم چه مي مي
 

/  خواستم ببندم مي/  . آلوده نيست دستم به خون هيچ كس “
 /  آلود هاي خون اين واژه/ .../ .گشودة اين الله را زخم دهان

پهن  /   كه قالي شكفتنِ خود را /  هنگامند نا  ميراث آن بهارِ به
در تركتازِ  /   را پرواز داد هايش و شاپرك / كرد در مسير ستوران،

دستم به خون  / اما، /  چكد از انگشتانم، خون مي / . . .  /  بوران
 ”. آلوده نيست هيچ كس

  
هاي خون  واژه“دارم، همان   را كه دوست نمي دانم كه آن شعرهاش  مي پس

هرچند كه بسياري مردمان دوستشان . ”ميراث آن بهار نابهنگام“، ”آلودند
  مگر نه اينكه ما هنوز، فرزند خشم و مادر اندوهيم؟. بدارند

خواستم بگويم  مي. دارم و چرا؟ نه قرار بود بگويم شعر خويي را دوست نمي
كند، چنان و چندان  قرارم مي دارم، چقدر بي اي از او را دوست مي چقدر سروده

ها و   با واژه وارش ، با بازي آينه”كهنه نخواهد شدمثل زخمي كه هيچگاه ”...كه
 :اي ست انگار، به گفته شاملو، در برابر آينه اي تعبيرها و تصويرها، آينه

 
 ماهي وشِ هواپيما سفره/ .مانَد ابرزاران پنبه را مي /  پنبه زاران ابر

/  :نشاند مي  چشم خيال پيش /   آب پيماي سفره ماهي را/  
در قاب تلق گونه كوچكترينِ  /   گستراي نگاه،به زماني كه

 /  ي ماه ماهي /  و در آن خامشاي باز / آسماندرياست،/   ها پنجره
مثل  / مثل غربت، / آلود، و غريبِ غروبِ خون /  گرم شناست،

. /   /  با دلم آشناست / زخمي كه هيچگاه كهنه نخواهد شد،
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  /  اي، چه و ندانم/  .انَدم ابرسارانِ كوه را مي /  كوهسارانِ ابر،
كه  /  طرحِ زود آشناي اندوه است / در آنسوي سرخاي شامگاه،

و آبرنگ چكانِ  /  موي ناگهاني آه  با قلم /  قرارِ خيال،  بي نقاش
 /  بر بومِ خاك خوردة ياد /   را موج موجِ خطوط لرزانش / اشك،
 / .نتواند / تواند كشيد و مي

 
  

مانيم؟ و  همين كوهساران ابر كه ابرساران كوه را ميو نيستيم همين؟ 
 آشنا، چون آسماندريا،                 غريب

ايم؟ و ايستادن به شهادت در  و موج موج بر خاك، نيستيم همين، يا نبوده
  اين راه رفته نرفته، الراس مسقط

. و اين زخمسان؟  وارِ دايره ايم، در تمامت اين تاريخ فواره همين نيستيم، نبوده
اي در اين غربت، اين طرح  چه و ندانم. زخمي كه هيچگاه كهنه نخواهد شد

كند، همين  هاي خون آلود كه گلو را تلخ مي زود آشناي اندوه، و اين واژه
توانستن و نتوانستن؟ و نبودن و بودن، جايي، همين  نيست؟ و همين مي

 نزديكي، در قابي از نگاه؟
 

من اما .  را بسياريش. شعر خويي را دوست نداشتتوان  مي. كنم شوخي نمي
   . را بسياريش. دارم دوست مي

   
 

  ـ ونكوور1381نوروز 
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  صمصام كشفي
  نوعي برداشت از نوعي تعريف 

  نگاهي به تعريف خويي از شعر 
  
  
  
  
  
  

 و   و احساسمي يابند خود آگاهي گاهجاي هنر و اثر هنري از باآدميان 
 وجود آثار فرهنگي و هنري در .آشكار مي كنندي خود را   و انديشههااطفهع

هنر و ادبيات با . سازد ميان هر جامعه تداوم و حضور آن جامعه را ممكن مي
 نقشي بزرگ در رشد جوامع در طول قرون و اعصار سمت وسويي  پذيرش
ها موجب شده تا در ميان اهل هنر  سو گيري و  خود گرفته و اين سمتخاصِ

خواهم بگويم كه بحث در مورد هنر   گشوده بماند يعني ميباب مباحثه
در . بخشد است كه هنرها را تعالـي مي ي خود هنر قدمت دارد و همين اندازه با

، يكي از انواع هنر  نقشي  هاي آن مندي ، متناسب با قانون يي از تاريخ هر دوره
در اروپا و تا . شود ي ديگرِ هنرها مي گيرد و گاه خط دهنده تر به خود مي اصلي
است،  ت گرفتهأوارد از اروپا نشماي در فرهنگ جوان آمريكا كه در خيلي  اندازه

، تئاتر،  ، فيلم ؛ انواع نقاشي  داشته نيز در تعيينِ سيرِهنر ها نقش تكنولوژي
چاك   از اسالم، شعر يك تنه سينه  پسبويژه ايرانــ اما در    ....سازي و مجسمه
از طلوع شعر در اواخر قرن سوم هجري تا دوران . ده استي هنر بو وادي
هرچند كه در طي قرون و . برِ بازارِ هنر ماست ، هنوز هم شعر دل معاصر

ها و  اعصاري كه از عهد سامانيان تا كنون گذشته، ايران دچار تالطم
 با قيقاجي استادانه خود را تا به  ، شعر امـّا، هاي فرهنگي بسيار شده گسست

 ..ده استانوز كشامر
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ي كاركردهاي  اند و شعر بر زمينه ايرانيان در شعر و با شعر، فرهنگ آموخته
طور كه گفتم گرچه با قيقاج، اما راه  و همين. متعدد افق خود را گشوده است

شعر در كشاكشِ تاريخ ما، گاه اسير دست مدح و . خود را باز كرده است
 شده، گاه  آغوش خته، گاه با حماسه همسرايان شده، گاه با عرفان درآمي مديحه

، گاه با فلسفه و حكمت عجين   رفته تا عمق روستا و فرهنگ عامه پيش
با .  تاخته است  پيشو مردمي را در دست گرفته   جنبشيگرديده و گاه رهبر

 .اين همه زير و باال شدن، اما هميشه مطرح بوده است
ي ايران آغاز  ط فرهنگي، انحطا زمان صفويه با اجباري شدن مذهباز 
به ركود دچار اين اُفت فرهنگي شعر را هم بي نصيب نمي گذارد و . شود مي
. شود تر آفريده مي  از صفويه كم ي پيش آثار درخشان شعريدرنتيجه .  كندمي

يابد و در آن زمان است كه دوباره شعر  اين رخوت تا انقالب مشروطه ادامه مي
اين تفاوت كه در حال . كند  خود را دنبال ميبا شكل و شمايلـي تازه راه

. شود يابد و شعر امروزي مي  بوجود آمده با ظهور نيما غنا مي وهوايي خاص
 عده يي در اين راه. پردازند سرايي مي هاي مختلف به سخن نيمائيان در شاخه

مانند و نرسيده از  يي هم در راه مي شوند، عده كنند و موفق مي سر بلند مي
 چندين و چندساله، شعر نـُقلِ محفل  دراين كشاكش. افتند ميدرخت 

كانالها و از  شعر را در. شود هاي فراواني مي بحث. ماند هنردوستان مي
. شوند ها غربال مي فرم. نشينند  مي كردنهاي مختلف به ريز و درشت ديدگاه

اضح تر كسي  و افتد، در اين گيرو دار امـّا كم هر روز فرمي و سبكي جا مي
طور بگويم  كه  يعني اين. كند كه شعر در كدام شكل خود جوهر دارد بيان مي

تعريفي كه همه اهل كالم در آن . بينيم تعريف جامع و مانعي از شعر  مي كم
 شعر ايران نيست، به  اين خاص.  اتفاق نظر داشته باشند  اصالً وجود ندارد

 برخي است كه مي  و البته اين خالف نظر.نظر من مشكل آن هم نيست
  . چيزي را كه  تعريف پدير نباشد نبايد پذيرفت: گويند 

بينيم و به وضوح مشاهده  هاي غير ايراني نيز ما اين تفاهم را نمي در فرهنگ
  اش درست.   خود دارد زند و حرفي خاص  ساز خود را مي كنيم كه هركس مي

  .  هم شايد همين باشد



  نوعي برداشت از نوعي تعريف:  جانِ دلِ شعر 
  

١۵۵ 

كه  Illusion and Reality ول در كتابدكريستوفر كا
 " توهم و واقعيت "هايي از آن بوسيله محمدعـلـي موسوي بنام  بخش

  ــ كه البته همه پسند نيست ــ فارسي ترجمه شده، با متر و معيارهايي به
 خصلت  هفتول براي شعر خوب دكا. كند شعرِ خوب را از شعر بد جدا مي

  :شناسد مي
 شعر بر وزن طبيعي  يعني وزن خاص. موزون باشديك شعر خوب بايد  اول ــ
  . داشته باشددست باالزبان 

 چون شعر :او معتقد است.  دشوار باشد اش  ترجمهدوم ــ  يك شعر خوب بايد
.   قادر به انتقال آن نيست نگيزد ترجمه ا ي خاصي را برمي در زبان اصلي عاطفه

  .  عر نهي ش اند اما عاطفه  وزن و مفهوم شعر قابل ترجمه:مي گويداو 
معني بودن  يي با بي بايد خردگريز باشد، اين موضوع را عدهخوب  شعر سوم ــ 

 است كه شعر تابع قواعد دستوري كادول اين باوراند، اما  شعر اشتباه گرفته
 كه در زبان عالوه بر :مي گويددر همين راستا كارول . زبان و تفسيرپذير است

هاي محيطي قابل  د كه از توافققراردادهاي مختلف توافقي هم وجود دار
بگذاريد آن : گويد او مي. اين توافق يا عاطفي است و يا ذهني.  است تشخيص

همين توافق است كه چون ناظر به توافق .  بناميم"توافق با واقعيت دروني"را 
اين توافق در صورتي .  خردگريزي. نمايد محيطي است، غير عقالني مي

در ميان اين دو نوع . باشد ه توافق عاطفي هم نمايد كه ناظر ب عقالني مي
الـجمع نيست چون اين دو در زندگي  توافق نوعي تضاد وجود دارد اما مانعة

ي  كارول معتقد است كه در واقع شعر بيان تضاد عاطفه. نفوذي متقابل دارند
از نظر او همين تضاد است كه باعث جدل در . انسان و محيط اطراف اوست

  .  يابد شود و به صورت شعر بازتاب مي مي  قلمرو خويش
اين شايد همان رمز واژها و . هاي تصنيف شده است  واژه خوب شعرچهارم ــ

 آن كه  آندره مارتينه  دهند، همان ها مي ها باشد كه جادوي خاصي به واژه واج
ترين   فرانسوي اساسي شناس آندره مارتينه، زبان . مي داندي زبان شگفتيرا 

 :كند اي زبان را اين گونه تعريف ميه ويژگي
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ي آدمي   آن تجربه زبان يكي از وسايل ارتباط ميان بشر است كه براساس"
آيد،  شود و به واحدهايي درمي يي ديگر تجزيه مي در هر جماعتي به گونه

؛ اين صورت نيز بارديگر  واژ داراي محتوايي معنايي و صورتي صوتي به نام تك
شود با نام واج كه تعداد آنها در هر   متوالـي تجزيه ميبه واحدهايي مجزا و

زباني معين است و ماهيت و روابط تقابل آنها هم در هر زباني با زبان ديگر 
  ".تفاوت دارد

خواهد بگويد كه چون شعر غير  او مي. نيست نمادين  خوب شعرــ پنجم 
ه او بين يك و با توجه به همين دليل است ك. عقالني است، غير نمادين است

   بخش اين.  گذارد ي شعري فرق مي ي رياضي كه نمادين است با جمله جمله
  را تنها به 7 + 10=  17 ي  جمله رياضي:  طور توضيح بدهم را بگذاريد اين

   :توان نوشت چهار صورت مي
، )  17 =7 + 10 ( و يا ) 17 =10+ 7  ( يا ) 10 + 7 = 17( يا )  7 +10= 17( 

ها به تنهايي فاقد  ي شعري واژه اما در جمله. صورت را داردهمين چهار
اين خود بحث مفصلي است . يابد اند، و مرجعِ آنهاست كه اهميت مي شخصيت

  .   خارج است ي اين مقاله كه از حوصله
او معتقد . ي مثبتي است اين خصيصه. باشد   ملموسششم ــ شعر خوب بايد

چون علم به سوي رياضي شدن . استاست كه فرق علم و شعر هم در همين 
كه شعر به   بودن شعر يعني اين ملموس.  كشد و شعر به سوي موسيقي پر مي
تر است تا به محيط انسان؛ علم با محيط سروكار دارد  ي انسان نزديك غريزه

 .و شعر با درون و غريزه
د ريعني تاثراتي در خو.  يافته است تاثرات متراكمِ تشخص خوب شعرــ هفتم 

 تاثرات عاطفي كافي نيستند چراكه شما  پس. شعر است كه زيباشناختي باشد
 ولي يد ببين تاثرات عاطفي را ممكن است در ستون آگهي تسليت مجالت هم

هاي  چون تاثرات زيباشناختي نيست و به تجربه. دنشعريت ندارها آن 
 . عاطفه در شعر كافي نيست پس. ان نه اجتماعي خصوصي وابسته

  . خواند مي خوب ول يك نوشته را شعر دكاكريستوفر ها،  گي اين ويژهبا 
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: مثالً ماتيو آرنولد. اند هاي ديگري هم از شعرداده ها و برداشت تعريف غربي ها 
 : گويد مي
در شعر .  توهمي آسماني.  ايده همه چيز است مابقي وهم است،براي شعر"

در حال حاضر موثرترين . ع استايده  امر واق. يابد عاطفه با ايده پيوند مي
 .". ي آن است  شعري ناآگاهانه ما، همان بخش  مذهبِ  بخش

 .ها شوند نه با ايده ها سروده مي شعر با واژه: گويد ماالرمه در مورد شعر مي
در : شاعر هاي پارسي زباناما در ميان .  ها  اين نمونه اندكي از غيرايراني

احبه با بزرگان ادبيات و فرهنگ ما اي  كه ناصر حريري از مص مجموعه
نامان   از صاحب  هنر و ادبيات امروز، اولين پرسش ي درست كرده، به نام درباره

 " كنيد؟ شعر چيست؟ و آن را چگونه تعريف مي ":  شعر اين بوده است كه
با كمال  " :گويد  شاملوي بزرگ مي: مي خوانيم كه در همين مجموعه

كه من درست براي همين يك سئوال بسيار آشنا  كنم  شرمندگي، بايد عرض
. اند دانم ديگران هم جوابي به اين سئوال نداده جوابي ندارم  و تا آنجا كه مي

: گويد  مهدي اخوان ثالث مي" هاست كه شعر چيست؟  نگفته هنوز هيچ كس
رضا براهني شعر را تعريف ناپذيرترين . " من از شعر هيچ تعريف خاصي ندارم "

ي تعاريف موجود را  محمدعلي سپانلو همه. داند كه وجود دارد يچيزي م
ط فق. م تعريف خاصي از شعر ندار " : كند كه داند و اضافه مي ناكامل مي

 يك حجت  در زبان فارسي شعر براي خودش. م مفهوم شعر را در ذهن دار
  . "بي آنكه در هيچ تعريف خاصي جاي بگيرد. است

  . ديگري هم در دست داريم هاي  ، تعريف از اين مجموعه كه بگذريم
شعر، گره خوردگي عاطفي  ": كند اسماعيل خويي شعر را اين گونه تعريف مي

 محمد حقوقي در بررسي ". انديشه وخيال است در زباني فشرده و آهنگين
جوهر  ": داند ها مي  يك شعر خوب اين  را براي تشخيص معيارهايش شعر،

ي فرهنگي و هم عصري و هم  و بيان، پشتوانهشعر، ساختمان شعر، زبان 
 " .زماني، فعاليت مستمر، موقعيت و تاثيرگذاري و نهايتاً كميت

با :  گويند كنند و مي اي امـا به طرز ديگري به مسأله نگاه مي عده
اي، خالق آن است  ي شعر بودن  يا شعر نبودن نوشته ترين قاضي صالحيت
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آن را . ي من شعر است ت كه اين نوشتهگويند اگر كسي آمد و گف يعني مي
  .پذيريم مي

البته هر كسي حق دارد حاالت خود را، حتي به صورت خام قلمي كند و حتا 
 هم  ، هيچ كس و هم تايانشغير از دولت جمهوري اسالمي. به چاپ برساند

اما از آن طرف با اين همه .  دهد كه مانعِ كسي شود اين اجاره را به خود نمي
براي ناقدان ادبي هم اين حق را قائل .  شويم براي نوشتن كه قائل ميآزادي 

هر فرد .  شويم كه چشم خود را نبندند و ضرر ومنفعت اين آثار را باز گويند مي
 .آگاه البته كه حق دارد بين شعر و غير شعر خط بكشد
يي واحد در دست  ها، قاعده اما از طرفي هم گفتيم كه براي معيارها و تعريف

.   هنوز بي پاسخ مانده است چون پرسش. كند نداريم و همين كار را مشكل مي
گفتم كه .  » ؟  شعر چيست«ي   معروف چند صد ساله پاسخ به همان پرسش

ها لـزوماً و حتما نبايد  تعريف.  به فراخور حال خود پاسخي داده است هر كس
دگرگوني ناپذير ني  اجتماعي و انسايعني اگر تعريف مفهومي. جاودانه باشند

 .شد تاريخ مرگ آن مفهوم اگر نگذشته باشد زودا كه فرا برسد
هاي مختلف حيات خصلتي را از  اين طبيعي است كه هر مفهومي در دوران

شود كه هر جا كم  اين اما دليل نمي. دست بدهد و خصلتي نوين پيدا كند
دن به تعريف يك قادر نبو. شود تعريف كرد آورديم بگوييم اين مفهوم را نمي

. توانم اين مفهوم را تعريف كنم دانم  يا نمي كه نمي مفهوم و اذعان به آن
 .انصافي است ، بي انكار تعريف يك مفهوم به دليل ناتواني، اما.   فروتني است

، تعريفي كه  ام  از شعر شنيده تاكنونهاي ريز و درشتي كه من در ميان تعريف
 داده را هنوز تعريفي دل  شعر ارائه  اين از از سال ها پيشاسماعيل خويي

 انديشه و خيال  يعاطفيي گي  خورده شعر گره: ( نشين و ملموس مي بينم 
و از همين رو در اين وجيزه سر آن دارم كه )  است در زباني فشرده و آهنگين

  ــ با كمك گرفتن از اجزاي تشكيل دهنده اين تعريف را از برداشت خود
  :   كنممرور اسماعيل خويي ــ گفته هاي خود 

  : تعريف خويي از شعر از اجزاي زير درست شده است
  اول ـ گره خورده گي ي عاطفي
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  دوم ـ انديشه 
  سوم ـ خيال 

  چهارم ـ زبان فشرده 
  پنجم ـ زبان آهنگين 

  
. اين گره خورده گي  همان يكي شدن است  :   ي عاطفيگي خورده گرهاول 

در شيمي  تعريف تركيب .  مي خوانيمش "يب  ترك"هماني كه در شيمي 
اجزاء را سه گونه . ملموس ترين مثال است براي گره خورده گي ي عاطفي

در دو مورد مخلوط .  ممزوج  و نهايتاً تركيب،  مخلوط : مي توان در هم كرد 
در مخلوط .  قابل جدا شدن هستند درهم شده،  اجزا  شدن شدن و ممزوج

اما در . تر زوج شدن به كمك وسيله و كمي مشكلتر و در مم شدن راحت
گي همان  خورده اين گره . كار جداسازي غير ممكن  استتركيب شدن 

.   جدا.  سومي كه ديگر مفهومِ اولـي و دومي را نداردعنصرِ.  تركيب شدن است
ديگر .  شان يعني مرگ جدايي.  شود جداشان كرد مثل روح و تن يعني نمي

ي تركيب با حذف يكي از بين  كه نتيجه خالصه اين.  شانماند از چيزي نمي
  .    را تركيب بپنداريم"گي خورده  گره" كه خيلـي مهم است.   رود مي
 

 است، گرچه انديشه مفهومي ديشه همان شعوركه به نظر من ان: انديشه دوم 
فكر اما من . دنشو مي در شعر كلـي منكر شعور  يي به عدهژرف تر دارد،  

.  كند جدا بررسي مي جدا اين عناصر را جا ست كه  كنم اشكال كار در اين مي
   .  ندنز يعني از دو عنصرِ جداگانه با دو ماهيت مختلف حرف مي

انديشه   .كند تا شعر را به سوي علم ببرد  مي شعورِ متجزا البته كه تالش
در هر انديشه در همه چيز است، .   است مفهومي ژرف دارد و بسيار گسترده

شود انديشه وجود نداشته باشد؟ حال ممكن است شما  اصال مگر مي.  سخني
وب بله انديشه يا شعور خي انديشه به آن نگاه كنيد كه   تعريف لغتي براساس

ما راجع به ژرفاي انديشه حرف . شود با جنون كه روح شعر است جور نمي
حال . ه نداشته باشدگوييم هيچ انساني وجود ندارد كه انديش زنيم ما مي نمي

 فراوان   فعالً كاري نداريم بر  اثر ممارست و تالش اش اين انديشه كه به نوع
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آنهايي كه شعر را . كند گي پيدا مي شود و گره خورده شاعر با جنون يكي مي
 كنم كه بطور جدا جدا به اين عناصر دانند، من فكر مي جاي انديشيدن نمي

ي شعوري را در  ايم بزرگاني كه صرفاً جنبه در طول تاريخ داشته .نگرند مي
پذيرفتني ، اين امر كه در يك دوره هم شايد .  اند شعر مورد مداقه قرار داده

  . است   بوده
خواند  مي يا شعور ترين اين شاعران كه شعر خود را شعر زهـد   يكي از معروف

ود شعر ش شعر ناصر خسرو بويژه آنجا كه معلم اخالق مي. ناصر خسرو است
 شعوري است كه زبان شعر را وام  همانا،، اين گونه شعر. نشيني نيست دل

 در آن انديشه و خيال با هم  يعنيبري است جنون از گرفته است اما چون 
برخي از مثالً شعرهاي تيپيك . اند اند از عالم شعر فاصله گرفته گره نخورده

دهد و حتي   ما را خوراك ميطرف اگر چه بعضي از غرايز ايرج ميرزا نيز از آن
اگر هم شعر . به دور از شعر ِ ناب هم هست، باز چيزي است  بخش گاهي لذت

  . شعرِ خوبي نيستبخوانيمش بايد بگوييم 
  

اي از آن  مورد هم عده در اين.  ه به نظرمن همان جنون باشدك :   خيالسوم
يي هم جنون را  هعد. پسندند  جنون را به تنهايي نميياافتند و خيال  طرف مي

ي تنها بيشتر  تصويرسازي.  ربط  است كه پر بي. دانند با تصويرسازي يكي مي
دنيايي وراي . اما خيال يعني فعاليت فرا انديشه.  شعور است و انديشه تا خيال

. كند چه كه جان انسان را به ابديت وصل مي آن. نه زير شعور، باالتر. شعور
پاك كردني نيست يعني از شعور عبور كرده . وصل كردني كه كنده شدن ندارد

اين جنون همان است كه به آزادي .  كامل شده و بعد به جنون رسيده
بايد هم به آن برسي تا . رساند انسان را بدون در نظر گرفتن واقعيات مي

. ، دو حالت متضاد  شعور و جنون، اين دو . مفهوم پيدا كند برايتتعريف آن
آيند در يك كششِ عاطفي در هم  ،  مي عنصر جور نشدني، دو  انديشه و خيال

تواند  اين را فقط ممارست و تمرين يك شاعر مي. خورند تننند و گره مي مي
 . شاعر اما فرق مي كند. پذير نيست هاي عادي امكان يعني در آدم. ممكن كند

شاملو .  يعني شاعر به دنيا آمده. انسان شاعر از اول ذهن شاعرانه دارد
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به جايي  كسي كه شاعر متولد نشده باشد از راه تمرين و ممارست ": گويد مي
هايي كه شاعر از اين راه به  البته اين را هم بايد بگويم كه تجربه. " رسد نمي

افتد كه از  خورد و خيلي كم اتفاق مي  مي آورد به درد خودش دست مي
د هوشياري ي شاعر ديگري استفاده شود و به تقليد تبديل نگرد تجربه
يا شاعر هستي يا . مكتبي هم نيست كه شاعر تحويل اجتماع دهد. خواهد مي

اگر هم هستي تازه بايد .  تر دردسرت كم.   به حالت اگر نيستي كه خوش. نيستي
اند؛ آنان كه شاعر به  شاعران ما سه دسته  "خويي معتقد است كه . شاعر بشوي

دسته دوم .  ، مثلِ شاملو ظ،  مثل مولويمثل حاف: اند اند و شاعر شده دنيا آمده
 دسته سوم شاعراني كه .اند اند اما شاعر نشده شاعراني كه شاعر به دنيا آمده

اند  اند و با تمرين و با استفاده از قواعد و اصول، خواسته شاعر به دنيا نيامده
گلي است كه  مثل " .شاعري بياموزند اين شاعرانِ ناشاعر شعرشان خون ندارد

ر محيط مصنوعي ب بار آمده و همه ي همت ِ باغبان صرف تربيت رنگ و د
يك فرد يا  لُب كالم اين كه  .روي آن شده و لي بي عطر و لطف است

اگر هست تازه هنوز بايد رنج بسيار خورد تا آينه سازد از . شاعر هست يا نيست
دارند تالش مي كنند پس از در اين ميان گروهي هم هستند كه .  سنگ

شاعراني  در ميان اين عده ، . اختراع موشك ، آتش را دوباره كشف كنند
  .خوانند  به خاطر اينكه تحت تاثير قرار نگيرند حافظ نميهستند كه

بيان شد ، اشاره به اين ) جنون ( و خيال ) شعور( حاال كه فرق بين انديشه 
عرِ تفكر ش  اين تقسيم بندي به صورت :   نكته بي جا به نظر نمي رسد كه 

من در اين جا  ضمن آن كه جداشان مي . داشته است واتاب  هم وشعر عشق 
 .مكشبها را ديوار چين  آنكنم ولي نمي خواهم بين 

در تعريف خويي از شعر، عناصر شعور و جنون بگداريد تأكيد و تكرار كنم كه 
 كه  شعري است و شعر مورد نظر او .به تنهايي و از هم جدا مورد نظر نيستند

با طبيعت و  با آن  چنان درآميخته است كه با برخورد اش شعور و جنون
كنيم شعوري كه عين جنون است و جنوني كه  اخالقي ديگر سروكار پيدا مي

 مثل بيشتر شعرهاي حافظ يا ديوان .جدايي يي در كار نيست .  عين شعور
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. ال انسانگي ذهن انسان است و بيان احو  آنجا كه شعر مظهرِ شكوفنده شمس
  . شود يعني جايي كه شعر انساني مي

ها خواننده را به يك پيام  ، عبارت ي از جنون در شعرِ شعور، شعرِ شعورِ خالـي
زماني است كه  فقط همين نوع شعر كاربرد دارد و شعر جنون . كنند دعوت مي

 ابزارهاي شعريشاين همان موقع است كه شاعر . آن كاربرد و بـُرّايي را ندارد
 در اينجا شعر به تعبير  .چهره ي طاعوني امام را ترسيم كندتا . به كار مي گيرد

ي وفاداري و صداقت تصوير آن از واقعيت اجتماعي،  روالن بارت به درجه
الزم هم . برد اين شعر به استعاره هم زياد پناه مي. شود اقتصادي سنجيده مي

شعرِ . نشين است مردم دلبيان يك سري الزامات به زباني كه براي .  هست
  . است،  نماد گرا استشعر سياسي   آن هم  يي از گونه، كهشعور
ترين   نماد يكي از بنيادي. شعور تنها نيست كاربرد نماد در پيوند با شعر البته 
بيرون  از شعريت شعر ، شعردرونِ از " گفت اصالود است كه ميشييها مفهوم

 از ذات : فراتربلكه از درون زبان و  كه  شعرذات ِ و نه فقط از مي جهد
پس بايد كلي تر ديد و وجود نماد را در يك بافت زباني جست و جو  . فرهنگ

   نماد هستند هر زباني در بافتگاه و ساختار بنيادي خودش"ها عموما زبان. كرد
ر ، نماد را جا مي اندازد و همه گاني از يكسو و در كاربرد واژگان از سوي ديگ

 از همين رو وجود  .تا جايي كه آن نماد جزيي از فرهنگ مي شودمي كند 
 تنها شعر پس.  نمادهاي گوناگون در فرهنگ هاي مختلف طبيعي مي نمايد

ت كه نماد كاربرد نيس شعورر شعر  نماد مي پرورد و تنها دست كه ني شعور
 كاربرد اي از نمادها پرورده ميشوند و  شعر گونهدر اين نوع البته .پيدا مي كند

 را در نظر داشته  ترين معناي نماد يعني معناي فرهنگيش يابند اما اگر ژرف مي
  . شعر شعورباشيم بسا كه ترديد كنيم در بكار بردن اين واژه در سخن گفتن از

 كه شعر شعور شعر مفاهيم است و با ايدئولوژي و باورهاي ذهني هم اشاره شد
 كه قصد ديكتاتوري پيدا مي كند  آنجا ارزشالبته اين تا .  آيد تر كنار مي راحت

 را بزند، اما  اش حرف.  هم از آن خود كند ها را نداشته باشد و نخواهد انديشه
شعر شعور تا جايي رشك انگيز است كه قصد آشتي دادن واقعيت .  اسير نكند

البته اين را ناگفته نگذاشته باشم . را در زباني فشرده و آهنگين با خيال دارد



  نوعي برداشت از نوعي تعريف:  جانِ دلِ شعر 
  

١۶٣ 

ه شعر شعور حتا هماني كه قصد آشتي با جنون را دارد نبايد فرم را فداي ك
شعر در جايي ايستاده . يعني شعر نبايد اسير هيچ عنصري باشد. محتوا كند

رود نه شعر به سوي  اين شاعر است كه به سوي شعر مي. است كه هدف است
چون . ندك كنم كه از جنون بيزاري نمي من از شعرِ شعوري دفاع مي. شاعر

باشم كه شعر ناب را  اي صدمين بار گفتهرام بين اين دو و ب ديوار چين نكشيده
  . سنجم كه گره خوردگي عاطفي انديشه و خيال باشد  مي بر اين اساس

 .اين از شعر شعورباري ؛ 
. در مقابل يا نه بهتر است بگويم در كنار اين به باور من شعر جنون وجود دارد

در شعر . كند تر جلب مي  ارجاعي زبان توجه ما را بيشدر شعر جنون معناي
ي يكصد و بيست و چهار هزارم اهميت قرار  جنون البته كه قاعده در درجه

  .دارد
 :گويد حافظ مي. شاعر شعر جنون گردن فراز هم هست

ز آنكه در كم خردي  /  سامان را شاه شوريده سران خوان من بي
  ام از همه عالم بـيش

ساماني  بي.  شاعر شعر جنون گردن فراز است اما فروتن هم هست در اين جا
خواند و در  نشيند اما با غرور خود را مجنون مي است كه بر تخت پادشاهي مي

اما خوب بنگريم به همين شعر . داند تر از عالم مي گي خود را بيش ديوانه
نهفته است در شعر خردي !  نه ؟آيا اين شعر واقعا از انديشه تهي است. جنون

  .برد كه تمام عقل و زيركي بشر را زير سئوال مي
زند تا   است كه دور مي  خويشتن خويش در شعر جنون، شاعر در حول و حوش

كند كه  شعر جنون در جايي اشكال پيدا مي.  را نشان دهد اش بلكه موجوديت
ا مي شود و آنان را به حال خود و اعتنا مي عدالتي بي به فرياد قربانيان بي

گيرد كه به چه  شاعرِ شعر جنون آنگاه از شعر به نظر من فاصله مي. گذارد
آنكه در پساپشت  يعني قطار كلمات بي. انديشد هاي زباني نمي چيزي جز بازي

شعور  اين انتقاد من از شعرِ جنونِ بي.  به انسان انديشيده باشد اش هر واژه
 جز با شعر جنون مي سراينددر برخي از شعرهاي شاعراني كه معتقدند . است

ي زباني مـِد نظر باشد شعر  اگر بازي.  يديك مشت واژه سروكار ديگري ندار
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اما اگر خوب بنگريم شعرِ جنونِ . جنونِ تهي از شعور اصال مشكل نيست
خردگريز، شعري است فردي و جز راست و ريست كردن كلمات گرفتاري 

ي   روبرو شويم همان شعر عجين نشدهاي اگر با نوع كمال يافته. ديگري ندارد
 . شعور و جنون است

  كه گفتم ي تعريف شعر اسماعيل خويي مي داشتم از عناصر تشكيل دهنده
 و اين كه  عاطفي انديشه و خيال گفتم از گره خوردگي. سر از اين جا درآوردم 

لت   در حا گرچهكه هستند  دو عنصري  ــ دراين تعريف ــ  انديشه و خيال
داگانه براي خود هويتي مجزا دارند ولـي براي شعر شدن بايد با هم تركيب ج

  . شوند
 
شوند  اي دچار اين اشتباه مي در تفسير اين نكته عده :   فشردگي زبانچهارم  

منظور اين . ببيند گي زبان را با زبان اختصار و تلگرافي يكي مي ه كه فشرد
 هم  اش  ونانوشته  گونه كه ناگفتهدر زبان شعري فشردگي يعني آن.  نيست اما
اگر بخواهيم شعر را به نثر برگردانيم نياز . ي مقابل نثر نقطه درست . شعر باشد
 كه منظور از اين فشرده گي رسيدن به حدي است هاي بيشتري داريم  به واژه

الك كردن . چنان گره بخورند كه يك اشاره كار صد معنا بكندشعور و جنون 
در   اين زبان فشرده. نه حرام كردن واژه ها.  ريختن نخاله هاواژه ها و دور
ها تلف   واژه را مي آفريند، نمي گذارد كه در آن عظمت عظمتيعين حالي كه 

   پر دست از اين نوع شعرها،   ديوان شمش.شود
ي تعريف اسماعيل خويي از  دهنده عنصر ديگر تشكيل: پنچم آهنگين بودن 

ين آهنگين بودن را با وزن داشتن به معناي ا. شعر آهنگين بودن است
شعرهاي شاملو به ظاهر هيچ قاعده اي را .  يكي نگيريم اش عروضي  يا قافيه

تان را  اصال بگذاريد خيال.  خودشان را دارند اما ريتم خاص. كنند رعايت نمي
خواهيد . موزون است و گاه رقصان. زبان شعر سبك بال است. راحت كنم

خواهم گفت جدا شدن  آيد؟ گيرد و به پرواز در مي ونه بال ميپرسيد زبان چگ
و شكفتن . از پيله درآمدن است. ي زبان يك دگرگوني است زبان شعر از تنه

 آشوري مثال قشنگي  داريوش. ي درختي ي تنه شكوفه است در دل خشكي
ي زبان را  گويد؛ جدا شدن زبان شعر از تنه آورد در اين زمينه، آشوري مي مي
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. توان شبيه دانست ي  خزندگان مي ي پرندگان از راسته ه جدا شدن راستهب
 شگفتي كه از پهلوي مار و مارمولك و سوسمار كبوتر و پرستو  يعني آن جهش

 و  خاموش   كشد و از جهان خفه و و بلبل و طوطي و قرقاول را برمي
را بر سراي پرندگان  ي خزندگان، جهان رنگين  و نغمه زي خاكستري و خاك

شود و به سوي  ي زمين و نيروي نقل آن چيره مي آورد، كه بر جاذبه مي
ي بشر،  زبان روزانه. كند ي ماده را انكار مي گشايد و سنگيني آسمان بال مي

زبان ارتباط در كوچه و بازار و محل كار، زبان قانون، زبان حقوق، زبان اخالق 
است كه از  پهلوي آن زبان ي چسبيده به زمين  بر چنين زبان سنگين خزنده

در جهان شاعران نيز . آيد بار و رنگين و آهنگين و پروازگر شاعرانه برمي سبك
هم . هاي رنگين پر و بال غزل سرا هستند هاي و طوطي ها و قناري هم بلبل

سرايان و مردار خوار و نيز  هاي نوحه خوان و مرثيه ها و كركس ها و زاغ بوف
  .سرا ماسههاي ح ها و شاهين عقاب
 

گي عاطفي انديشه  شعر گره خورده " را كه  كنم تمام ابعاد اين تعريف فكر مي
  .مي را بررسي كرد "و خيال است در زباني فشرده و آهنگين

 باري ؛
ي اين   نه در قصاوت شعر، داشتن همهبود در تعريف شعر آن چه گفته شد

ر شعرِ خوبي است يا نه ؟ كه آيا اين شع اما اين. كند موارد يك كالم را شعر مي
يك شعر خوب براي .   سنجيدش مختلفهاي  ، از ديدگاه  نشست بايد به نقدش

،  شعري به حكم نداشتن همه وجوه. خواه شما نيست من لزوما يك شعر دل
 به  هركس. ي ممتاز نخواهيم داد به آن درجه. لزوما شعر بدي نخواهد بود

ي  اشت خواهد كرد و به همان اندازهشنود برد  از آنچه مي اش ندازه توان
ي  ي معيري همان اندازه در همسايه شعر رهي.  گذارد  مي  ارزش اش برداشت

 شناسايي و نقد به توان  پس. كند كه شعر شاملو و خويي در من من اثر مي
ي  مسلما مجموعه.  گرفت شود از هيچ كس حق قضاوت را نمي. است

اما قضاوت عام هم لزوماً قضاوت . ازدس هاست كه قضاوت عام را مي قضاوت
  .صد درصد درستي نخواهد بود



  نوعي برداشت از نوعي تعريف:  جانِ دلِ شعر 
  

١۶۶ 

 
 
ي شاعري ره به جايي نخواهد   كوششي براي ارائه شعر بدون داشتن مايهيچه

 از آنكه به زبان   از هر چيز، پيش ي شعر نخست و بيش برد و مهمترين مايه
 به آن اي روي طلبد و چنين تجربه ي شاعرانه از هستي مي درآيد تجربه

  اي خاص چنين تجربه. يي از هستي داردكه در نمود خود شاعرانه است رخساره
ي انسان است اما شاعران آن را تندتر از  اين يك تجربه. شاعران نيست

و . ها دارند كنند و حساسيت بيشتري براي دريافت اين پيام ديگران تجربه مي
 مادرزادي كه از آن سخن شاعر. نيز توان بيان آن به ايشان ارزاني شده است

ي شعر بدود و حضور آن را   از درك اين توانِ بيان بايد در پي گفتيم پس
تواند باشد شعر را  حرف درستي نمي. اينكه شعر در همه جا نيست. كشف كند

. در يك موسيقي، در لبخند يك كودك. ي يافت توان در يك منظره مي
ها، لبخندها و  ي منظره شود كه همه ياما باز اين دليل نم.  درزيبايي يك انسان

. ، توي شاعر را پر كند ها شاعرانه باشند چون ديدار بايد ترا ها و زيبايي موسيقي
آري شعر در جهان پراكنده است هر جا كه چيزي سبك روح و سبك بال و 

شود رد پاي شعر بايد  انگيز هست، هر جا كه هستي سبك مي سيال و خيال
شعر آنجاست كه .  ست كه انسانيت از آن نرميده باشدشعر آنجا. آنجا جست

شعر آنجاست كه تو باشي و من باشم و .  تحمل حضور ديگران ممكن باشد
  . پيدا كندانسان معنا

  
 :  در متن باال منابع استفاده شده

لن م، كي دو شماره. شعر ي ويژة ي نامه ، گاه ، عسكرآهنين ، سعيديوسف"خويي از اسماعيل چندپرسش "ـ
 1996آپريل 

 .1371 ، اصفهان شعر ، كتاب  موسوي محمدعلـي ي ، ترجمه كادول كريستوفر ، شعر هاي خصلت ـ
 1375، مهر  112ي  ، شماره ي آدينه ، مجله ، علـي باباچاهي"ذكرشعرامروز و فكر "ـ 
      1995اكتبر ، كلن، اول ي شماره. شعر ويژة ي نامه ،  گاه ، سعيديوسف  " ثاني ي جدال با مدعي "ـ 

 1373، ، چاپ اول ، نشرمركز  آشوري ، داريوش انديشه و ،شعر شعر زبانِ  ، ـ زبان
   1377، نشر ثالث،  ، جلداول ، محمدحقوقي ـ شعرنو از آغاز تا امروز

 1380 ، تهران سخن 2، وير.، دكتر شفيعي كدكنياز مشروطيت تا سقوط سلطنت ادوار شعر فارسي -
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  صمصام كشفي
  مدخل بيدركجادر

  ي اسماعيل خويي" بازگشت به بورجو ـ ورتزي"ي شعر باز خواني
  
  
  
  
  

به گواه بسياري از شعر شناسان، شعر بازگشت به بورجو ـ ورتزي يِ اسماعيل 
شعر .  خويي يكي از زيباترين و بهترين شعرهاي اين شاعر ارجمند است

پايان و مقصد اين . سفري را تصوير مي كند كه نا خواسته آغاز شده است 
ي شصت ي دهه، در آغازهي پيش وقتي حدود دو دهه. سفر آشكار نيست

 به بورجوورتزي  اش  در تبعيد گذار دوباره اش  خويي در آغاز زندگي خورشيدي،
 اميد بازگشت و دوباره سرودن  تنها. داند سفر، سفري عادي نيست افتد، مي مي

  . كند  ميبراي شاعر پذيرندهي راه را  ختيزبان اويند، س در ميان مردمي كه هم
همين است . رساند ي بيدركجا مي زده را به دروازه تونلي تاريك ميهن طاعون

يي  شود حسي كه دارد در قالب هيچ واژه ي تونل كه رد مي كه از دهانه
 :گنجد نمي

    واژه؛ بعد، حسي بي و،/ ،  ي تاريكي تونل همان دهانه
  

هاي  گذرد كه پر از خاطره  داشته باشد از شهري ميروشنيكه مقصد  آن راه بي
 ازاين سفر در اين  اسماعيل چهل و دو ساله، بيست سال پيش. جواني است

 است؛  حال و هواي  شهر براي او پراز خاطره واحساس.  است شهر عاشق شده
خويي خود بر پيشاني اين شعر آورده . بار  اين شهر اما حال وهواي ديگري است

  :است كه 
روستايي  Borgio-Verezzi ورتزي ـ بايد بگويم، اما، كه بورجو " 

لِ ايتاليا، زادگاه همسرِ پيشينم فرانكا و اساحلي است در شم
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،  ، بيست سال پيش من، كم يا بيش. ي دخترم آتوسا زيستگاه كنوني
 نيز،   از يك سالِ پيش  در آن روستا باشيده بودم؛ و بيشيسه ماه
 از  پس:  آمـد كه سه ماهي در همـان روستا باشم يشباز، پ

 از آمدنم به  گريختنم از جنونكده ي خميني به پاكستان و پيش
  ".انگلستان براي پناهنده شدن

  
شاعر از پسِ عينكي . بار تنهاشهري است اين سوي تونل بورجوورتزي اين

صخره هست  گويا در بورجو ـ ورتزي دو .پايد هاي مرجاني را مي ديگر صخره
آين دوز صخره . كه بوبروي هم نشسته اند و براي هميشه يكديگر را مي پايند

شاعر پاي همين صخره ها . دو عاشق بوده اند كه به سنگ بدل گشته اند
كند تا برگردد به عقب و  ي تالشي كه مي زمان با همه. عاشق شده است 

اال مانده كه ، ح ي بيست سال پيش هاي عاشق شده بنشيند بر يالِ صخره
 را براي خواباندنِ شاعر، زده  اش ي زورش همه. كند شاعر با او چگونه تا مي

حاال زمان . است و با اين همه شاعر را نتوانسته از واقعيت رفتن بايستاند
خواران برداشته و آورده اين   را از دست آدم اش است كه با انساني كه جان مانده
  . چه كند طرف

گي را از  تر بوده و زنده  به اين سرزمين قدم گذاشته جوانر شاعبار اول كه
 در وراي بيست  اش امروز نگاه عميق.  ديده است يي نه چون امروز مي دريچه

در اين . كاود مي. شود  ديگر حتّا خيره هم نمي،گي ي زنده سال فاصله در آينه
 است مدت رستن و باليدن و از پاي فتادن سروهاي بسياري را شاهد بوده

فرمايي فرمان را  اش پرويز و مسعود و سعيد و ديگر يارانشاهد بوده است كه 
در اين مدت از شحنه و شيخ ضربه خورده است و . آخوندي قرباني كرده است
ي صد   نيست بلكه آينه يي صاف و بي خش بيند آينه آنچه خود را در آن مي

  .دهد  مي اش لف نشانگي را در صد بعد مخت ست كه تصوير زندهييپاره شده 
راه سفرِ پيشين را با  هم.  ست بار، خويي در بازگشت به بورجوورتزي تنها اين

.  سايه نيانداخته اش  چتر گيسويي بر سر و شانه در اين بازگشت. خود ندارد
 دارد پاي  راهي كه درپيش. بار، او دست بر ابرو گذاشته تا افق را نظاره كند اين
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گي را   زنده هاش ي فالكت با همه . خواهد كرد  الش و خورشيد را هم آش
ي  باور دارد اين سروده.  زار است دارد و از آيين مرگ بي وار دوست مي ديوانه
 : را كه خويش

 / كه ذات وارستن، / همين تو خواهي بود / !همين تويي، شاعر
كه ذات باز  كه ذات باز شدن، بيرون آمدن، از خود بيرون آمدن،

گشوده ماندن بر خاك و آسمان را در خود / و آنگاهشدن، 
  /  .فراتر از همه درها / پروري، مي

  
هاي دريايي در  مرغ.   تهي استساحل بورجوورتزي از مسافران. زمستان است 

او .  روند گذارند و مي تر از خود جيغي بر جا مي وجوي سرزميني گرم جست
  .حل رسانده تا پناهي جويدخودرا در پناه گرد و غبار كوير به اين سا

گي و نماندن را در ذهن جا  ي سفر رونده ، واژه سفر ناخواسته شروع شده
 نيافتد جانِ   را برداشته آورده اين سو تا از تپش اندازد، و شاعر شعرش مي

و چراغ شعر را در  ماند جاي ماندن اگر بود مي اگر مي گذاشتندش و .  شاعرش
اما . گر ، اين چراغ در خانه سوختنش رواتر بود مي شد ا. سوزاند خانه مي

  .اورا تا اين سوي مرزها تارانده اند. نگذاشته اند
  

  :دكتر احمد كريمي حكاك درباره ي اين شعر مي نويسد
اين شعر تكان دهنده كه احتماالً يكي از بهترين كارهاي خويي  "

د  وار اي  كه درك تبعيد به شخص اي است از ضربه نمونه است، 
 است درباره ييها قدرتمند انديشه اين شعر در واقع بيان . آورد مي

درك  ناپذير تجربه تبعيد بر كسي كه در صدد  خُسران  جبران
،   در اين مورد به خصوص. آيد  برمي موقعيت تازه خويش

   خويش شاعر براي بيان احساس. شود  وي مي احساس برانگيزنده 
ط تبعيد  دست به دامان حافظ شاعر  در شرايييدر حالتي ماليخوليا

در آغاز شعر، چشم انداز دريا كه شاعر . شود قرن هشتم هجري مي
از درون قطار بر  آن چشم دوخته، يادآور خاطره سفر بيست سال  
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اي عاشقانه   آنگاه، خاطره . شود  وي به همين دهكده مي پيش
  نيز بيني  من  حافظ جان  مي“: آورد حافظ را به ياد شاعر مي

شعر با به زبان ”  .ام پيرانه سر  باز عاشقم  و همچنان ديوانه
شاعر بايد خود : رسد دردناك به پايان مي آوردن راه حلي هر چند 
  .را با شرايط تطبيق دهد

نظم اين شعر بر پايه خطابهاي شاعرانه به اشخاصي غايب نهاده 
فظ از گفتن شاعر با  سلف خود حا در اين ميان، سخن . شده است
با  وي در اينجا . رود ترين اين خطابها به شمار مي خالصانه

حافظ “: گويد كه  مطلع آن چنين است سراينده غزلي سخن مي
شد  از سر پيمان گذشت با سر   به ميخانه  نشين دوش خلوت

ابزار  چنين  شيوه مراجعه به ديگري كه از نظر كاربرد ” .پيمانه شد
گفتگوي بين دو سبك را به ذهن  اي است،  شعري شيوه پيچيده

به اين بيت حافظ تقارنِ اين شعر را كه  خواننده آشنا . آورد مي
حافظ و غرقه  همانا نقطه تعادلي است ميان آرامشِ هميشگي  

شدن ناگهاني او در ورطه مستي، در شيوه بيان زيباي حافظ با 
  .يابد واژه شبيه به هم ـ  پيمان و پيمانه ـ درمي استفاده از دو 

بندي كوتاه و شخصي خويي نشانگر اداي احترام و در عين جمع
آميز  كوتاه و تا  حدي كنايه عبارت . آلود اوست حال لحن شكوه

به  اي است  در واقع اشاره” من نيز  پيرانه سر  باز عاشقم“وي 
در شعر  حافظ از خود بيخود شدن شب . بيت بعدي غزل حافظ

 حتي ـ به ياد آورده ييبسا رؤيا ه اي ـ چ  به صورت خاطره دوش
 به خواب  باز به  شاهد  عهد شباب آمده بودش“: شود مي

اي  پاسخ خويي جنبه. ”سر عاشق و ديوانه شد پيرانه 
دست كم در اين : بگويد خواهد  كننده  دارد، انگار مي خودنكوهش

و اين چنين است كه زندگي در تبعيد، با  ! يك حالت شبيه هميم
گيرد، براي به  كه گاهي رنگي مايوسانه نيز به خود مي ي ا مبارزه

 كردن اوضاع  و براي  فراموش ياد آوردن بهترين خاطرات گذشته 
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. شود مصيبت باري كه فعالً در فرهنگ وي جريان دارد، آغاز مي
 "  

 
 يارانش را زنداني و اعدام كرده . هاي اخير ايام به كامي نداشته شاعر در سال

عشق .   رفته است گيش داشته از زنده  روزگاري عاشقانه دوست مي زني كه.اند
مدت ها ناچار ، مخفيانه   زنده .  تازه را هم چون توفاني گذرا از سر گذرانده

 كرده  اش قدر آشفته  آن هاو اين توفان. گي  كرده و هي توفان پشت توفان
هاست و نه  يناما او سخت جان تر از ا. كه گويي سر بلند نخواهد كرد ديگر

خواهدتحمل  برده، كه توفان دربدري  را هم مي جان به درها تنها از آن حادثه 
شاعر از توفان رهيده و به ساحل رسيده خيلي زود به اين واقعيت  .كند
تواندحال و هواي  ، نمي ي ادعايش ، با همه رسد كه فضا و فرهنگ ميزبان مي

 پا را محكم به زمين بگذاردو در اين  بايد پس.  فراهم كند  را برايش اش ميهن
را ي يي بسازد و چراغ ايستادن نه تنها خود را بپايد كه از خردك شرري شعله

مي . خواهد بسرايد مي. روشن نگه دارددر خانه نمي توانسته بگيراند ، كه 
مي خواهد پرچم شعر و شعور را با بازواني . خواهد بسرايد و روشن گري كند

 .مغز در اين سوي آب ها برافرازاندقوي و شعوري پر 
تر قرار   خطري بيش تر بتالشد البته كه در معرض گر، هرچه بيش تالش
 حاال آمده شاعر . را نمي شود ديدايش ديكته تا نوشته نشود  اشتباه.گيرد مي

ي راه شاعر در اين  توشه.  گي سر دهد ركجا سرود زندهيداست تا در برهوت ب
توانسته با خود  چه چيز ديگري مگر مي.  رهنگ استسفر تنها چمداني از ف

   داشته باشد؟
خواهد  كشد تا به پيرزني كه مي  و چه زجري مي  است  به دلِ خودش دردش

 پر كند  اش  اورا در دل تواند جاي با ارزش  و نمي  باشد برايش مادر بزرگ
 :بفهماند كه

واز  /  اند؛ هاي جنگلِ تاريخ من سر بركرده خواران از مغاك آدم
و  / با آيينم؛ / و سرزمينم را /  ند؛ ويرانتر كرده /  خونم را /  درونم

با /   انسانم را /  با انسانم؛ /  و ايمانم را /  با ايمانم؛  / آرمانم را
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كه  / بار ست؛ اين آه اين سموم از بنِ ريشه / /  ، . . جانم
  .دسوي برگ مي آي

 
فرصتي اگر .  الخ ناخواسته آغاز شدهآري سفرِ سخت در راهي پر سنگ

فرصت .   بيابي  از آن نيست كه سري باال گيري تا امكان تنفس ست بيش باقي
خويي حاال ديگر به .  در خود اما بايد نگريست.  به خود نگريستن نيست

.   را خود بسازد است كه بايد محيط پيرامون خويش سرزميني پرتاب شده
 .خواند  مي رو بيدركجايش ام از همين و به گمان شود اش تواند آمخته نمي

گرچه واژه ي بيدركجا ساخته ي خويي نيست اما او با اين واژه معنايي ديگر 
خودش مي گويد كه اين واژه را اول بار از مادرش شنيده است . بخشيده است

  . كه با زمزمه ي شعري از غم بيدركجايي شكوه مي كرده است 
، نخست، به غزلي از داردهايي   اشاره"جو ـ ورتزي  بازگشت به بور"شعر ِ

 :شود حافظ كه چنين آغاز مي
 از سرِ پيمان برفت، با  /  به ميخانه شد؛ حافظ خلوت نشين دوش "

باز، به  /  به خواب؛  شاهد عهد شباب آمده بودش / .سرِ پيمانه شد
  " پيرانه سر، عاشق و ديوانه شد

 :وي  از مولبيتبه  اين    و سپس
عشق آموخت  /  و خندان زادم، گرچه من خود ز عدم دلخوش "

   "مرا شكلِ دگر خنديدن
 :  ناصر خسرو، يعني به اين بيت" عقابِ " شعرِ ي، به پايانه آن گاهو، 

ز كه ناليم كه : گفتا / . در آن ديد چون نيك نظر كرد، پرِ خويش "
 " از ماست كه ير ماست

 :از سنايي   و، سرانجام، به اين بيت 
دليلِ رهرو آن  /  بيني از دوزخ گواه عاشق آن باشد كه سردش "

 " يابي از دريا باشد كه خشكش
  

يي  باشد كه ريشه نماي شعري كه آينه تمام يي نداردمگر اين او در بيدركجا چاره
كارها دارد هنوز اين تازه به .   و چندساله دارد هزارساله و شاخ و برگي سي
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درگُله گُله جاي اين عالم . مكاني فيزيكي نيست اين بيدركجا.  هبيدركجا رسيد
بيدركجا در يك كالم .  تر زده پر پهنا پراكنده است و از ميهن طاعون

ي خودرا بنا  چهار مليون ايراني آواره كاشانه شماري از سه ست كه بي جايي آن
 ؛د زنده ماندندر شده باشي به قص خوب، شاعر مردم باشي، از خانه به. اند كرده

پناه باد .  ات است كني سنگيني باري كه بر دوش  مي معلوم است كه حس
 .وقت شدن آسان نيست هيچ

  
 را  اش چه مسلم است در اين بيدركجا خويي نه تنها چمدانِ پر از فرهنگ آن

 را دوسه چندان كرده كه پناه باد شعر غريب  گم نكرده است و كتاب هايش
سفران عزيزي را از  كه در اين سفر هم با اين. يدركجافارسي شده در اين ب

. . .  و   را  دست داده است، اوصيا را ساعدي را محجوبي را و جگر گوشه اش
 اين  خودش.  از او توقعي جز اين نيست. بايد باشد.   رساست اما هنوز صدايش

گيزه  اگر ان شاعرِ شعر شناسِ مردم شناس. توقع را در چون مني برانگيخته 
  ؟.  چه ديگر بايد بكند نيانگيزد پس

  
 1999جوالي 

  



  خويي، انديشمندي پويا:  جانِ دلِ شعر 
  

١٧۴ 

  محمود گودرزي
  خويي، انديشمندي پويا

  
  
  
  
  
  

  نخستين پيوند عاطفي 
 از سي  تا آنجا كه به ياد دارم نخستين كاري كه از خويي خواندم، به بيش

ي  نوشتاري بود در زمينه رشته. گردد ــ باز مي ــ بلكه از آن نيز بيشتر سال پيش
ي كيهان   كه در چند شماره"راه اين بزرگ "زبانِ نيمايي با عنواني نزديك به 

آن نوشته بازتاب روشني از دلبستگي ژرف خويي به زبان فارسي . منتشر شد
اي از او در دلم  اين همباوري، نخستين پيوند عاطفي ناشناخته. داد به دست مي

  . نشاند
اي پراكنده   به گونه دم، و از آن پسكر ها من در آلمان زندگي مي در آن سال

در همان .  خواندم يافتم و با ذوق و شوق مي  را مي هايش هايي از سروده تكه
ي  مؤسسه"ــ كه رياست   گوي او را با احسان نراقي و تر، گفت ها يا سپس سال

ــ كه زير عنوان    را بر عهده داشت"ريزي علمي و آموزشي تحقيقات و برنامه
اين .   به صورت كتاب منتشر شده بود، به دست آوردم"حق و عدالتآزادي،  "

بويژه كه دكتر .  ي خويي را در دلم هاشور زد تري چهره اثر با خطوط مشخص
شناختم و   مي  در سوئيس دور از دوران تحصيلش احسان نراقي را دورا

ام را با او استوارتر  نشست و پيوند عاطفي هاي خويي به دلم مي چالش
  . داشت مي

 از آن نراقي  با آن كه چند سالي پيش. دار بود خويي در آغاز آن گفتگو ميدان
  ها را مشخص"مرز" اي  كوشيد بي هيچ مجامله بود، به روشني مي استاد او مي

شد كه چندان ضروري نيست   يادآور مي  از آغاز پرسش كند و باصراحت پيش
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او بر آن بود كه . ته شود دست ياف"انديشي هم"در پايان گفتگو به يك 
نگري هر انديشمند، يعني دگرگون شدن  دگرگون شدن بنيادهاي جهان"

هاي او، و، نيز يعني  ها و گرايش ها و نگرش ي ديدگاه شخصيت او با همه
 كه گرچه " هاي اجتماعي خويش ها و وابستگي گرداندن دانسته از بستگي روي

 چاپ اول، "آزادي، حق و عدالت "( " سخت دشوارست . . .ناممكن نيست اما "
  .)17  ، انتشارات جاويدان، تهران، ص1356بهار 
 به "انديشان روشن"انديشمندان و  « :افزايد گاه او در توجيه اين انديشه مي آن

ها و  توانند بستگي  برخوردارند، يعني مي"آزادي تاريخي"طور كلي از 
آنگاه كه اين . رگزينند را، خود، آگاهانه ب هاي اجتماعي خويش وابستگي

 انجام پذيرفت، اما بازآمدن از آن تنها براي كساني آسان خواهد بود " گزينش"
  . )همانجا(» . . . هر بادي مانند در وزش كه در نااستواري و سستي به بيد مي

شناختم، اين دليري سخت دلپذير   دكتر نراقي را مي"دگرديسي"براي من كه 
 از آن، به  تر، كمي پيش پروايي هرچه تمام خويي با بيبويژه كه . و ستودني بود

، خود را در اين مصاف عريان كرده بود و "كارل پاپر"اي از  هنگام آوردن تكه
، يكي از "تاريخ" و "جامعه"كارل پاپر، بويژه در نگريستن به  » :گفته بود

.  «ارم د ها گرايش ست كه من، در بنياد، به آن هايي بزرگترين دشمنان انديشه
  هاي نخستين كتاب در بخش ها همه در همان صفحه اين

 دكتر  بايد اين را نيز افزود كه در اين بخش.  آمده بود"خاموشي   پاسداران"
گو وزني  و جاي سخناني متين و استوار دارد كه به آن گفت احسان نراقي جاي

  ني دراز پيشساليا. باري اين سرآغاز پيوند عاطفي من با خويي بود.  داده است
  . دوستي او نصيبم گردد از آن كه بخت ديدار و سپس

  
 

  اي انديشمند سراينده
شمار نويسندگان و سرايندگان معاصرست كه  خويي براي من از انگشت

اي نهفته  ، انديشه  فراتر از بيان احساس ، و در بسياري از آثارش ورزست انديشه
  آموزش "بينم و   نمي اش ديدگي شگاهاما اين انديشمندي او را من در دان.  است
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ديدگاني داريم  زيرا بسيار دانشگاه.  ام ام نگذارده  را مالك و مبناي داوري"عالي
پندارم در جايي ديگر گفته باشم زماني كه  اين را مي. اند كه با انديشيدن بيگانه

آقاي خاتمي  "آقاي خاتمي بر روي كار آمد، من دو نوشتاري زير عنوان 
ديدگان در   از آن يكي از همين دانشگاه  نوشته بودم كمي پس" باشيد بهوش

ما  « :  گردهمايي بزرگي فرصت يافت خودي نشان بدهد و با شگفتي پرسيد
 او به اين ترتيب نشان داد كه »  جمهور هشدار بدهيم؟ كه هستيم كه به رئيس

وق مدني و ي حق اي درباره  هرگز انديشه اش  عالي هاي آموزش در همه سال
  . ــ به خود راه نداده است شهروندي

 وجود دارد كه  ورزي خويي در ميان آثارش هاي فراواني از بازتاب انديشه نمونه
 از انقالب بهمن  ي نخستين به پيش نمونه.  آورم من دو نمونه از آن را مي

  . ام  برگرفته"آزادي، حق و عدالت "ي  گردد كه از كتاب ياد شده بازمي
ما و  "  به آن داده شد، عنوان"مناظره "گو كه بعدها نام  و خشي از آن گفتدر ب

گو بيشتر پيرامون  و ، گفت  از اين بخش پيش.   گذارده شده است"آزادي
، تا جايي كه آقاي نراقي ديدگاه خود را  گشته است  مي"اخالق" و "حقوق "

ر غرب چيزي فراتر از ها د ي قانون مبناي همه « :كند دراين باره چنين بيان مي
به حقوق ديگران تجاوز " نيست؛ و هر فرد، تا آنجا كه "حفظ حقوق افراد "

 "جمع " به هيچ وجه از "فرد"اما در شرق .   از آزادي برخوردار است"نكند
كند، چنان كه  هاي فردي را تعيين مي شود؛ و آنچه مرز آزادي تفكيك نمي

  .)175 ادي، حق و عدالت، صآز( »   است" حق"گفتم، مفهوم اخالقي 
 را چنين " ما و آزادي"گو، خويي مبحث  و اي در گفت با چنين پيشينه

  :گشايد مي
 )يكي از(آزادي  "گمان، كه  توان گفت، بي تر از اين نمي سخني درست«

ست كه به زندگاني فرد و جامعه معنا  هايي گرانبهاترين و بزرگترين ارزش
ي  ما چرا بايد به دنبال روبروها و الگوهاي زندگاني " :و در اين كه .  "بخشند مي

ي  ؟ زندگاني به راستي چرا.  ام انديشه ، نيز، من با شما هم" غربي برويم؟
ي ما  ي فرهنگي ي بسياري از مردم مغرب زمين با زندگاني فرهنگي
پا  هاي پيش تفاوت: اند ها، اما، دوگونه اين تفاوت. هايي چشمگير دارد تفاوت
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اهميت را داريم، همچون گوناگون بودن آداب خوراك خوردن و  ده و بيافتا
هاي بزرگ و  ها، از يك سو، و تفاوت رخت پوشيدن و مانندهاي اين

ها و  ها و آئين ها و دين خاستگاهي را داريم، همچون گوناگون بودن زبان
 بودن  و ، در گشوده. ها، از سوي ديگر هنرهاي زيبا و مانندهاي اين

اهميت است،  پا افتاده و بي هاي گوناگون به روي يكديگر، آنچه پيش فرهنگ
هايي چندان ژرف در خاك تاريخ و خون مردم يك سرزمين  يعني آنچه ريشه

هاي خوشايند هر فرهنگ ديگر، بر باد خواهد  ندارد، هم با نخستين وزش
يخ هايي ژرف در باغ خون و تار و چه باك؟ آنچه، از سوي ديگر، ريشه.  رفت

ي  هاي فرهنگي  نسيم مردم هر سرزمين فرهنگي دارد، اما، نه تنها از وزش
ها، بارآورتر نيز   همين نسيم كه، خود، در وزش  آسيب نخواهد ديد، بل"بيگانه"

 از اين، در جاي خود، به  پس. خواهد شد و برگ و بار بيشتري نيز خواهد آورد
ترين  برجسته. ، حاليا، بماند  پسو،.  ي اين نكته بازخواهيم گشت، اما روشنگري

 آمده است از انديشيدن من به  پرسشي كه، اينجا و اكنون، براي من پيش
 "حقوق"ي،  ي پيوند، يا جدايي  آمده است كه شما در زمينه سخناني پيش

گويند كه در   و پيروان او مي ماركس :گوييد درست مي.  گفتيد"اخالق" و
ي آرماني، اخالق با حقوق يگانه   يعني در جامعهي آينده، يا، طبقه ي بي جامعه

نماي يكديگر  ي تمام ، همانا آئينه"جامعه" و "فرد"خواهد شد؛ چرا كه 
رست؛  ي خود واخواهند هاي انساني از تضادهاي دروني چرا جامعه. خواهند بود

كه، نمود  اي ويژه، بل"طبقه"، در پيوند با "جامعه" ديگر، نه جدا از "فرد "و 
پرسم، مگر  و، از شما مي.  "كل جامعه"نمادي خواهد بود از وجدان بيدار يا 

ي انسانيت  انداز آينده اند كه چنين آرماني را در چشم گرايان تنها ماركس
كانت نيز، آنگاه و آنجا كه از . انديشيد چنين مي بينند؟ كانت نيز هم مي
گويد  اي سخن مي گمان، از جامعه گويد، بي  مي  سخن"ها ي غايت پادشاهي"

 نيست، كه در آن هر فرد انساني، "وسيله"كه در آن هيچ فرد انساني، يك 
ي  ي كه كانت در انديشه"آباد ناكجا"در .   است"غايت"خود، همانا يك 

 همانا "فرد ". شوند  يگانه مي"حقوق " و "اخالق "پرورد نيز، يعني،   مي خويش
! جامعه؛ است؟ نه"ان وجدان بيدار  آيا هم"فرد".   است"جامعه"وجدان بيدار 
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.   است"انسانيت" همانا وجدان بيدار "فرد". رود كانت از اين نيز فراتر مي
راي زدن " راهنماي تو باشد، در هر دم از "فرمان قطعي"آنگاه و آنجا كه 

در اين .  كل انسانيت خواهي بود"قانونگزار"، تو همانا نماينده و "اخالقي
نبايد دروغ گفت، در "يا نگويم؟ و، چون بر آن شدي كه شرايط، دروع بگويم 

، "توان، يا حتي بايد، دروغ گفت در اين شرايط، مي"، يا، كه " اين شرايط
.  اي  كرده"تصويب": اي ي انسانيت پذيرفته قانوني اخالقي را براي همه

ي  ي ويژه "طبقه"اي، كه مردم، نه تنها در  اي، يعني تصويب كرده پذيرفته
كه در سراسر جهان  ي تو، بل ي خاستگاهي"جامعه"ي تو، يا در  اعياجتم

و چه سنگين است بار . توانند، و حتي بايد كه، چنين يا چنان كنند انسانيت، مي
   خويش  و بينش  هوش آسمان انسانيت را بر دوش! ي اخالقي اين وظيفه

  :خواهي ديد و با حافظ هماوا خواهي شد كه
  وانست كشيدآسمان بار امانت نت"

  . "قرعه فال به نام من ديوانه زدند
تر از آن است، حتي،  ، سنگين"امانت  بار"ي تو، اين  ي اخالقي يعني كه وظيفه

گونه انديشيدن،  و اين.  داشته باشد  خويش كه آسمان نيز بتواند آن را بر دوش
.  ت، كه در كار بوده اس  و انگلس  از ماركس اما، تنها در كانت نيست، پيش
برخي از .  و به دورترها برويم. انديشيد چنين مي سپينوزا نيز، براي نمونه، هم

 و "فرد"ي  مسيحيت نيز رابطه. انديشند فيلسوفان اسالمي نيز چنين مي
 و ".پسندي بر ديگران مپسند آنچه به خود نمي " .بيند چنين مي  را هم"جامعه"

ي  جامعه " را همان "فرد دادگر  "،   خويش"شهر زيبا و نيك"افالطون نيز، در 
ي  جامعه "اي كوچك، بسي كوچكتر، از يك سو؛ و  يابد، در اندازه  مي"دادگر
اي بزرگ، بسي بزرگتر، از  بيند، در اندازه  مي"فرد دادگر " را همان "دادگر

 "جامعه " با ذات "فرد "به همسان انگاشتن يا يگانه گرفتن ذات . سوي ديگر
سخن، اينجا و اكنون، بر سر اين نكته نيست، اما . و به حق. اند ايرادها گرفته

 "ي دادگر جامعه " و از "دادگر   فرد"سخن بر سر اين است كه افالطون از 
بينيم،   را مي"ي دادگر جامعه " كل "فرد دادگر"گويد كه ما در  چنان سخن مي

و .  سوي ديگريابيم، از   را مي"فرد دادگر " "ي دادگر جامعه "از يك سو، و در 



  خويي، انديشمندي پويا:  جانِ دلِ شعر 
  

١٧٩ 

، يا، يعني، "جامعه " و "فرد"شدن  اين همه را گفتم تا بگويم كه من نيز يگانه
، كه "فرد "از ديدگاه .  يابم ، را آرماني به راستي زيبا مي"حقوق " و "اخالق "

 و "اخالق " است، "جامعه "ي هر   شدني عنصر تن و خون يافته و حس
 به "از درون "اخالق : شوند كه ناخته مي در اين معنا از يكديگر بازش"حقوق "

   )121 ــ122همانجا صفحات  (»  . "از بيرون "دهد، اما حقوق  فرد فرمان مي
خويي در هفدهم .   از انقالب ببينيم ورزي او را پس اي از انديشه و اكنون نمونه

 در واشنگتن يك "كانون دوستداران فرهنگ ايران "در1365 ارديبهشت
ي بحران زبان  سخني چند درباره "راني داشت كه عنوان آن ي سخن برنامه

او در فرآيند بحث خود پيرامون همزماني زبان شعر هر .  بود"شعر فارسي
رسد كه زبان زمان در يك دگرگوني  دوران با شرايط اجتماعي به جايي مي

در اين بحث او به . دهد نامنتظر با شرايط حاكم همخواني خود را از دست مي
  :رسد  مي"نابهنگامي  " ي رد واژهكارب

ها برسيم يادآوري  گيري اينكه به نتيجه اكنون بايد براي ي ديگر كه هم نكته«
نابهنگامي چيست؟ اين واژه را من خود پيشنهاد .  شود مفهوم نابهنگامي است

، منتها آن مفهومي را كه "آناكرونيسم "ي  معنا براي واژه كنم برابري هم مي
  ». كند و نه نابهنگامي ه دارم، نه آناكرونيسم صددرصد بيان ميمن در انديش

ي نابهنگامي در زبان   دارد منتها واژه نابهنگامي نيز همين معنا را در خودش«
يعني . كند  حمل مي  بودن را با خودش رس ي پيش فارسي معموالً يك حاشيه

كنم  ر ميمثالً فك.   بودن است رس ي معنايي نابهنگامي همان پيش هاله
 خوب، بهار در ". شكفم نابهنگام بهارم كه به دي مي " :گويد خاقاني است مي

  رس شود، بهاري پيش بهاري كه در دي شكفته مي. شود فروردين شكفته مي
 بودن  رس ي نابهنگامي داريم كه قسمي پيش اين گرفتاري را با واژه.  است

نيازمنديم كه همانقدر كه اي  ما به واژه. كند يك نمود را به ما القا مي
رساند در پيوند با گذشته نيز به ما  نابهنگامي را در پيوند با آينده به ما مي

آن مفهومي كه من در نظر دارم، هر دو چگونگي را بايد به ياد ما  . . .برساند
خواهيم بگوييم كه  گوييم نمودي نابهنگام است، مي بياورد، يعني وقتي مي

.  اي را در فارسي بدبختانه نداريم چنين واژه . . .  است ررس است و يا دي رس پيش
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 را "نابهنگامي "ي موجود  بهتر ديدم واژه . . . بسازيم به نظرم رسيد كه يك واژه
گيرد،  هاي فلسفي چنين كاري صورت مي معموالً در انديشه.  اصطالح كنيم

اي در  ريف شدهشود و معناي تع اي از زبان روزمره عوام گرفته مي يعني واژه
  ».يابد ي انديشيدن و يا يك انديشمند مي زبان يك شيوه

هاي تاريخ   از برش ــ در هر برش ، نابهنگامي ويژگي هر نمودي است پس«
ــ در آن  ــ كه با بافت و ساخت بنيادي آن جامعه ي انساني تكامل هر جامعه

   ».ــ همخواني نداشته باشد  در تاريخ تكامل آن جامعه برش
يكي نمودهاي .  در اين معنا و از اين ديدگاه دوگونه نمودهاي نابهنگام داريم«

شان بسرآمده و ديگري نمودهاي نابهنگامي كه  نابهنگامي كه زمان تاريخي
شان نرسيده، يعني از سويي ديرشدگي تاريخي و از سوي ديگر  زمان تاريخي

  ». رسي تاريخي را داريم پيش
و   "ما، مولوي و فردوسي را داريم "كند كه  ادآوري ميآنگاه كه كسي به ما ي«

دانيم كه اينان از  اصرار دارد كه اين بزرگان را به ياد داشته باشيم، و ما مي
ي ما هستند، گوينده البته  ي فرهنگ، در تاريخ تكامل جامعه نمودهاي گذشته

انه است گراي منتها چنين نابهنگامي گذشته. كند قسمي نابهنگامي را عرضه مي
وقتي بوده  "  از سوي ديگر آنگاه كه كسي به ما بگويد.  زده نيست اما گذشته

كرديم و  رفتيم، شكاري مي  به شكار مي تك است كه هر يك از ما تك
 او  " ؟ ايم گذشت، حاال چرا چنين شده مان با راحتي مي خورديم و زندگاني مي

  ».كند زده را به ما عرضه مي نمودي گذشته
دار است و  هاي ماندگار و آينده گرايانه يادآوري از سنت نابهنگامي گذشتهدر «

اي كه با مرگ طبيعي از  هاي مرده زده سخن از سنت در نابهنگامي گذشته
 كساني است كه   اما، نابهنگامي آينده ويژگي همه در برابرش. اند جهان رفته

د كه ريشه در واقعيت هايي دارن منتها برخي آرمان. آرماني براي آينده دارند
هايي دارند كه به اعتبار آنچه  يافتني نيست و برخي ديگر آرمان ندارد و واقعيت

  ». اينجا و اكنون هست اين اميد عيني را داريم كه روزي واقعيت خواهند يافت
ي اين بحث بگذريم و اجازه بدهيد دوگونه نابهنگامي را در  اكنون از ادامه«

.  زده زده و ديگري نابهنگامي گذشته كي نابهنگامي آيندهي.  برابر هم بگذاريم
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هايي در آينده كه  ي آرمان زده بودن در زمينه زده يعني توهم نابهنگامي آينده
زده بودن در  زده يعني توهم نابهنگامي گذشته.  هرگز واقعيت نخواهند يافت

ر نخواهد پذي ها امكان هايي در گذشته كه هرگز بازگشت به آن ي آرمان زمينه
  ».بود
 در اين معنا، به نظر من آريامهريسم بود و  زده ي نابهنگامي آينده نمونه«

ماهنامه پر سال (  » زده، در اين معنا خمينيسم است ي نابهنگامي گذشته نمونه
  . )10و9  ، ص5  يكم، ش

  
 

  پويايي و پذيرندگي 
يافتن به   دستوگوي با احسان نراقي، آنجا كه به دشواري خويي در آغاز گفت

« كند بر ديدگاه پوپر اشاره دارد كه   در پايان گفتگو اشاره مي"انديشگي هم "
ما در رويارو شدن با مشكالت بنيادي هستي انسان و بودن جهان، در واپسين  

ي هر يك از  گيريم كه چنين يا چنان است، و در زمينه  مي"تصميم"تحليل 
كه  . . .يابيم جوييم و مي هايي را مي ا دليلاين مشكالت، دانسته يا نادانسته تنه

شود ميان  واري مي  بدينسان پرده" تصميم "هر .  ما را تائيد كند" تصميم "
توانند آن  ي داليلي، از نماي ديگر، كه مي چشم درون ما از يك سو و همه

  ». را در ما سست كنند يا بشكنند"تصميم "
 بر يك رشته  هايش ه ديدگاهكند ك خويي با طرح اين جستار پنهان نمي

آنچه اما در خويي .  توان گذشت ها آسان نمي ها استوارند كه از آن تصميم
ها براي  "تصميم"هست، كه درخور ستودن است، پويايي او در عين داشتن 

تر  تر و منطقي هاي تازه است كه از گذشته درست ها و ديدگاه يافتن انديشه
  .نمايد مي

دانم چرا،   از انقالب بهمن، نمي هاي آغازين پس ي در سالخوي.  اي بدهم نمونه
 "انقالب "گويي . كرد  ياد مي"قيام " عظيم با اصطالح  هميشه از آن خيزش

ي  در گفتگويي با ماهنامه.  از آن عاري بود57 تقدسي داشت كه بهمن  برايش
د آورده  از سخنراني ياد شده در باال او اين فرازها را در پاسخ خو پر كمي پس

  :بود
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 نخست كانوني فرهنگي بود و "كانون نويسندگان ايران " ، از قيام پيش...«
 نخست مجمع "كانون نويسندگان ايران "  ، از قيام پس.  آنگاه كانوني سياسي
باز يك بار ديگر برگرديم به  «  و يا » . . .ست و آنگاه فرهنگي يا انجمني سياسي

 از قيام كانوني   پيش"انون نويسندگان ايرانك " «  و يا » از قيام پيش
 از قيام اما، وقتي كه سانسور آريامهري در هم  پس. ــ دموكراتيك بود فرهنگي

  » . . .انگيز خمينيستي بر ما مسلط نشده بود شكست و هنوز خفقان وحشت
آورد  ي انقالب را بر زبان مي شنود تنها يك بار خويي واژه و در تمامي اين گفت

   از قيام استراتژي كه در خيزش پيش « :گويد م در جاي صفت آنجا كه ميآنه
  . )1365پر، سال يكم، شماره ششم، خرداد ( ». . .انقالبي مردم به كار بسته شد

 در تاالري در پارلمان 1995 ژانويه 12 در  اش اما همو در سخنراني
 اشاره دارد كه در   )رنسانس (انــــــگلستان در جايي بـــــه نوزايي اروپا 

ي آن نوزايي و گذار از  ترين مشخصه ي پانزدهم مسيحي رخ داده و مهم سده
 از   و پيش ، بيش جهان نو «  يابد كه قرون وسطي به جهان نو را در اين مي

  )يا حكومت (  از دولت  )دين ( هر چيز، از ديدگاه سياسي، با جداشدن كليسا 
آري، ما نيز اين اميد و  «  :گويد دامه مي او در ا» شود  مي است كه مشخص
 به تقويم مسيحي، 1979پرورانديم كه انقالب ايران در سال  رويا را در دل مي

ي  نوزايي ملي، فرهنگي و سياسي خود را به همراه بياورد و فرارسيدن سده
پانزدهم به تقويم اسالمي، را چون آغاز گذار ما از قرون وسطي به جهان نو 

نگري  انقالب هم در دمي كه در برابر جهان . . .اما چنان نشد.  نشانه زند
مهرگان ( » . . .  بدل گشت خميني زانو زد، به ضد خويش  "امام "ي  گراينده واپس

  . )85  ، ص1377، بهار 1سال هفتم شماره 
 مردم   براي خيزش" انقالب " و كاربرد "قيام "به باور من رها كردن اصطالح 

در اين ميان .   انديشه است  نمادي از يك پااليش1357ن ايران در بهم
 باخته است و دگرگوني بنيادي يك جامعه حتي آنگاه   انقالب رنگ" تقدس "

گرايي بيانجامد، باز همچنان انقالب ناميده  گرايانه باشد، يا به واپس كه واپس
رستي  انديشه و رها كردن ديدگاهي، آنگاه كه ناد اما اين پااليش. شود مي
اگر ناممكن نباشد،  "ي خود وي  ــ كه به گفته  آغازين روشن شود"تصميم "
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اي نيازمندست كه خويي  ــ به دليري و وارستگي ويژه "اما بسيار دشوارست
  . ست ي چنين خيم و خويي نشان داده است دارنده

  
 

  پايان باورزدگي 
ي   انديشه ش پاالي"رفقا"خويي كه خوب و درست دريافته است كه برخي از 

اي   پايانه"ام آسمان آبي بفرست يك تكه "ي  تابند، بر مجموعه او را برنمي
ي ديگري از  افزوده است كه بسيار ارزشمند و درخور توجه است و نشانه

  .  ورزي او انديشه
ها، در دين ،  ها و نوآوري ها، گرايش بينش " به همانندي "پايانه "او در آغاز 

همه و هر يك، در  "كند كه   اشاره مي"ويژگي تاريخيفلسفه و هنر در يك 
 به سوي  ترين گام، بل همانا كه واپسين جهش آغاز كار خود را، نه تنها تازه
  يابند؛ و  آورندگان، دارندگان و پذيرندگان خويش نيكي يا راستي يا زيبايي مي

 كه از دارند ورز و پرخاشگر دچار مي  پي"شيدايي"اي  را، بدينسان، به گونه
توان حتا گفت از  خيزد؛ يا كه مي  برمي" زده  باورهاي تب" يا كه از "تب باور "
  .) 115 ص  (  "باورزدگي "

از . پردازد هاي نوآئين از اين مرحله مي ها و نيز فلسفه  به گذار دين او سپس
، از شاگرد بزرگ » شود ي خود مي ي كمال انديشه فريفته « كانت كه    ايمانوئل

ي  با اين پندار از جهان رفت كه دستگاه فراگير فلسفه »كند كه   هگل ياد مياو
گونه  و يا شاگرد ديگر كانت، شوپنهاور كه به همين«  را در بردارد"حقيقت"او 

  :رسد  مي" ماركس "تا آنجا كه به .  . . دچار بود"خودباوري "تب 
 "كمالِ "ي   فريفتهتوانست ، خود نمي و، اما، شاگرد بزرگ هگل، ماركس  « 

ي پوياي انديشيدنِ او،  شناسي چرا كه روش:  بشود ي خويش دستگاه انديشگي
 را، چون "كمال"، چون واقعيتي تاريخي، "تكامل"ديالكتيك، در برابرِ 

افزايشِ  " يعني "تكامل ". كرد محتوا مي مفهومي متافيزيكي، پوك و بي
و جهانِ انسان، .  ان در تكامل استو انس.  و جهان در تكامل است.  " امكانات

كه  و جهانِ انسان در تكامل است، بي.  ي تاريخ، در تكامل است به گواهي
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 يعني رسيدنِ "كمال"چرا كه رسيدنِ جهانِ انسان به :  برسد"كمال "هرگز به 
، "تكامل ".  "مرگ "، يعني "ايست " يعني "پايان "و .  "پايان "تاريخ به 

  ، اما، ژاژي فلسفي بيش"كمال"ي  واژه.  ست قعيتي تاريخيبدينسان، همانا وا
ي ديالكتيكي، بدينسان، رو به آينده، و در سوي   انديشه"دستگاه ".  نيست

  .ماند ــ مي "ناتمام"ــ يعني  "گشوده "آينده، تا هميشه 
گرچه اين :  سرشار بودند"باور  شورِ " نيز، با اين همه، از   و انگلس ماركس 

كه، همچون : بستند  به كار مي"تغيير دادنِ جهان " را بيشتر در راستاي "شور "
و .  " ناتمام"ــ جاودانه  ــ به گوهر  كاري خواهد بود"تفسير كردنِ جهان "

داشت تا، در رويارو شدن و   بود كه ايشان را توانا مي"شورِ باور "همين 
 كونفورث  هاي موريس اژهــ با و ، از آنان ي خويش درافتادن با دشمنان انديشه

 را، براي نمونه، بخوانيد "دورينگ آنتي ".  بسازند"كرده گوشت چرخ "ــ  بگويم
  . گويم تا بدانيد چه مي

  باري،
 نبود كه "اقتصادزدگي " يا، يعني، "اقتصادگرايي " تنها در برابرِ  و، اما، ماركس

من، كارل اگر ماركسيسم اين باشد،  « : ــ  ــ و گفت حق داشت بگويد
، يا باورزدگي، به زودي كارِ پيروانِ "باور   تبِ "، »  ، ماركسيست نيستم ماركس
اي از انديشيدن كه آمده   را بدانجا كشاند كه از ماركسيسم، چون شيوه ماركس

سازي را مژده دهد، خود  بود تا به پايان آمدنِ دورانِ ايدئولوژي و ايدئولوژي
هاي يك   دچار و گرفتارِ همه ويژگيي ديگري بپردازند، ايدئولوژي

هاي پيرو و  ــ كه سازمان بين   و خودكامل"دان همه "، "بسته"ي  نگري جهان
هاي كمونيستي، ساختارِ قدرت در  ها و گروه ها و سازمان ي آن حزب پيشبرنده

ي خود واتاباندند و "زميني "ي   را سراپا در گوهره و پيكره"آسماني "هاي  دين
  .بازساختند
ــ   يا ــ سرانجام"خلق " يا " مردم" يا "تاريخ " بگذاريد "خدا "به جاي 

مجموعه آثار  " بگذاريد "قرآن " مسيحيان يا "مقدسِ كتاب "به جاي ! "حزب "
مسيح يا  به جاي عيسي! "سرمايه" و بويژه كتابِ "  و انگلس ماركس
 و كردارِ او در راه  و گفتار به جاي پطرِقديس!  عبداهللا بگذاريد ماركس محمدبن
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ابن  ــ علي ــ و بويژه  و كارهاشان، يا "خلفاي راشدين "پيشبرد آئينِ مسيح، يا 
هاي او در راه پيشبرد اسالم، لنين و  فشاني  و جان"البالغه نهج "طالب و  ابي
ساالري را  ي پيگيرِ او در راه پيشبرد مردم  و ستيزندگي"مجموعه آثار "

ها و  ها و سازمان  در حزب"قدرت"ي  شناسي ريخت و ريخت . . .بگذاريد؛ و 
  . هاي كمونيستي آغاز خواهد كرد به روشن شدن گروه

، چون يك دين، به )كمونيسم(ساالري  درنگ، كه آئينِ مردم و گفتن دارد، بي
؛  هاي گوناگونِ خود را نيز يافت "مذهب "،  زودي از درون و در درونِ خويش

، و هر يك ــ  ي خويش  ويژه"مراجع تقليد " يا امامان و هر يك با قديسان
 "مرتد "ــ  !توزي و سنگدلي و شگفتا كه آنهم با چه مايه كين! شگفتا

 "ي ديگر؛ و اين  ساالرانه هاي مردم "مذهب "ي  ي باوردارندگانِ همه شمارنده
وانِ هر تر دارند تا پير ، را بسي دشمن"خائنانِ خودي "، اين "برگشتگان از دين

  .) 118 تا 116  ام آسمان آبي بفرست، ص يك تكه( » اي را آئين و دينِ بيگانه
 

اي از او را بنمايانم  در پرداختن به دكتر اسماعيل خويي برآن شدم كه چهره
هاي برجسته را بيشتر در اين  زيرا من گراميداشت انسان.  كه امروز هست

ها باوري پديد آيد در  ا اگر به درستي آن ت هاشان را بازنماييم دانم كه انديشه مي
تواند گرامي  هاست كه مي هاي انسان زيرا تنها انديشه. آن راه گام برداشته شود

  . داشته شود كه من از خود وي ياري گرفتم
ــ اين  اي بود كه به آقاي احسان نراقي اما در اين ميان، فرصت جانانه

شد كه بدانچه  پرداخته ميــ نيز  اهللا كاشاني خويشاوند نزديك آيت
نمود و طرح  اي نادرست مي اما اين كار به گونه.   رسيده است"خودداشت"

اي ديده شود براي آنچه بايد در جايي  توانست بهانه ي خويي عزيز مي چهره
گذرم و آن را به زماني ديگر   از آن مي پس. ديگر بدان پرداخته شود

  .  گذارم وامي
زيرا اين را .  سته از يادكردن آثار خويي چشم پوشيدمدر اين نوشتار، من دان

ست بر قلبم سنگيني  اما ازين نكته كه چندي. اند شك دوستان ديگر كرده بي
تر از گذشته  توانم گذشت كه در اين اواخر خويي عزيز حساس كند نمي مي

 به برخوردهايي  اش پرواي فرازمندي جايگاه اجتماعي شده است و گهگاه بي
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دستي   تندرستي و چيره.  شود كه به راستي دون شأن اوست ه ميكشانيد
  . دارم را آرزو اش ــ اجتماعي هاي هنري بيشتري در آفرينش
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  مجيد نفيسي
  مستي در شعر خويي

  
  
  
  
  
  

اي از  نه تنها او سلسله.  جايي ويژه داردييمستي در شعر اسماعيل خو
 نيز جاپاي   از ساير آثارشير بسيارنام نهاده بلكه د”  ميخانگي “ را  شعرهايش

اي دراز  البته دستبرد به مي در سخن فارسي پيشينه. شود دختر رز ديده مي
دارد و كمتر شاعريست كه بصورت حقيقي يا مجازي بدان نپرداخته باشد، و 

بدين منظور بايد از .  ي همين سنت قابل درك است  نيز بر زمينهييكار خو
ي   بادهــهاي پيشينيان  هاي او را از مي نامه ميخانگيخود پرسيد كه چه چيز 

ي حافظ  نامه  و ساقي ، شراب الستي شمس ، مي فلسفي خيام انگوري منوچهري
هاي او با مستي مستتر در  ي معاصر، تفاوت مستانه كند و در دوره  جدا مي_

سياسي مهدي اخوان ثالث در ”  زمستان “ي نصرت رحماني يا  شعر تباهي زده
هاي   كه در تبعيد نوشته شده با ميخانگيييهاي خو ؟ آيا خراباتي كدامست

”  روال گفتگوي مستان “هاي چهل او در وطن فرق دارد؟ و باالخره تاثير  سال
   ؟ ي بيان شاعر چگونه است بر شيوه

گرا بود و شاعران سبك خراساني چون منوچهري  شعر دري در آغاز طبيعت
ها طبيعي از جمله باده را بهمان صورت كه  زيباييكوشيدند تا  دامغاني مي

 . آن بعدي فلسفي يا عرفاني ببينند هست وصف كنند بدون اين كه در پس
كز توست همه راحت روح و /  خدايت به من ارزاني داراد!  اي باده
يا در كف من /  يا در خُم من بادي يا در قدح من/  بدن من

رنگ /  باد همه ساله بخورم تو بوي خوش/   بادي يا در دهن من
از  /    من چو بميرم آزاده رفيقان منا/ رخ تو بادا بر پيرهن من
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/  از دانه ي انگور بسازيد حنوطم / وئيد تن منشترين باده ب سرخ
 ي رز اندر گوري بكنيدم در سايه /  وز برگ رز سبز ردا و كفن من

رد ايزد به گر روز قيامت ب /   ترين جايي باشد بدن من تا نيك/  
  /نن منمجوي مي پر خواهم از ذورال/ بهشتم

  
 در  ي خيام و حافظ نوشتم و سپس  در باره من در مقاالتي كه سالها پيش

پرستي و مردساالري در  در نقد فرهنگ مرگ:  اديشدر جستجوي  “كتاب 
ي  ي تفاوت مي تلخ خيام و شراب الست زده تجديد چاپ شد در باره”  ايران

ي اين دو  ، آنچه كه مزه بر طبق آن بررسي.  ام فصيل سخن گفتهحافظ به ت
بر شعر فارسي و ”  عشق “كند غلبه گفتمان  عصاره را از يكديگر جدا مي

 زندگي اين دو گوينده مابيني  چيرگي عرفان بر فرهنگ ايراني در سه سده
پناه بردن عمر خيام به مي از شكاكيت فلسفي  اين شاعر و دانشمند .  است

 و روز رستاخيز باور نداشت و با  ي آفرينش او به افسانه.  خورد بزرگ آب مي
زدگي رها كند و مرگ را چون  توانست خود را از چارچوب مرگ اين وجود نمي

، چاره را   مرگ  الجرم براي غلبه بر كابوس پس.  طبيعي از زندگي بپذيردييجز
 :ديد در فراموشي مستانه مي

اين رفتن بي مراد عزميست /    روز نخستچون آمدنم به من نبد
كاندوه جهان به /  برخيز و ميان ببند اي ساقي چست/  درست

    مي فرو خواهم شست
  

زيستند جغرافياي سخن  ي خيام و حافظ مي عطار و مولوي كه در زماني ميانه
ديدگاه . را بكلي دگرگون كردند و به فرهنگ آب و رنگي صوفيانه بخشيدند

 صوفيانه از بن با شكاكيت فلسفي خيام فرق )ايستي پانته (ي ” دوحدت وجو “
زد ولي   از مي و مستي حرف مي شمس مولوي نيز در قالب غزليات. كرد مي

.  اهللا نداشت  مقصدي جز فنا في تعبير او از آنها مجازي بود و عرفان سكرآورش
اي  ز او چهرهكرد و ا  دفاع مي)رند (حافظ كه در مقابل واعظ و صوفي از لوطي 

 برد ولي آنرا با تعابير  ، بار ديگر به سوي مي تلخ خيام دست ساخت آرماني مي
    :صوفيانه رنگ و بو بخشيد و با جوهر عشق درهم آميخت
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گل آدم بسرشتند و به  /   ديدم كه مالئك در ميخانه زدند دوش
 نشين با من راه/  ساكنان حرم ستر و عفاف ملكوت /  پيمانه زدند

 / ي مستانه زدند باده
  

تر شد و همراه با تقويت  ، تعبير صوفيانه از مي كمرنگ ي معاصر در دوره
شاعران نوقدمايي .  ي الستي را گرفت ، مي انگوري جاي باده نگاري واقعيت

”  بازگشت “ از حافظ و خيام   به خمريات سبك خراساني پيش) نئوكالسيك (
  مد تقي بهار در پايان عمر در سوئيسكردند، چنانچه از اين غزلي كه مح

 : سروده پيداست
سرت گردم نجاتم /  امشب”  بهار “بگرد اي جوهر سيال در مغز 

 ها بر ياران ترشرو آمدم زين تلخكامي/  ده ز دست روزگار امشب
  ...../  اي شيرين برويم بر گمار امشب ز مستي خنده /  
بده جامي و /   ريشان گر مي نابست اي ساقي فناي سينه/  

   )بيمار  (  برهانم ز رنج انتظار امشب
  

شان  طلبانه هاي سوسياليستي و منزه شاعران نوگرا چون نيما به دليل گرايش
ها در اواخر سالهاي بيست و بويژه تن. دادند در شعر رغبتي به مي نشان نمي

 ي نصرت رحماني كه زده خراباتي و تباهي ي سي بود كه با شعر اوائل دهه
جست از مي گفتن و از  خود از مكتب نوقدمايي بسوي نيماگرايان راهي مي

تباهي در شعر  “ي  همانطور كه در مقاله.  ها سرودن به شعر راه يافت ميخانه
ارل بودلر شاثر ”  گلهاي اهريمني “ي  ، ترجمه ام نشان داده”  نصرت رحماني
،  فارسيفرانسه توسط حسن هنرمندي به  Decadence پيشتاز مكتب

ي سالهاي  زده  و خفقانهتاثيري مهم بر كار نصرت داشت و فضاي نوميدان
 مرداد نيز زمينه را براي اقبال مردم از آن بيست و هشتم از كودتاي  پس

، يك  تباهي سراياني چون نصرت از مستي و نشئگي يك فضيلت. فراهم كرد
 : ساختند و از بدنامي خود نهراسيدند ارزشِ ضد ارزش
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 ؟ گفتم كه شاعر بدنام كيست /   : ه بر در زدم صدا برخاستحلق
    /شب ديگر بيا و بستان كام/  امشب كه نوبت تو نبود:  گفت/  
  )"نوبت   "( 

  
ي دهه سي منتشر شد و نام او را در ميان نوسرايان  اميد در ميانه. م”  زمستان“

ي نوقدمايي سلف  دهاز محدو”  ارغنون “شاعر كه در دفتر پيشين . تثبيت كرد
 راهي از سنت به سوي نوآوري  خود بهار فراتر نرفته بود، در شعرهاي جديدش

”  تباهي “هاي شعر  نيز چون شعرهاي نصرت ويژگي”  زمستان  “در .  جست مي
سنگ  “و ”  آفرينش دشنام پست “شود چنانچه راوي خود را  ديده مي
با اين . بيند تنها پناهگاه خود ميخواند و ميخانه را  مي”  ي رنجور تيپاخورده

 از آنكه مانند شعر نصرت  پيش”  زمستان “تفاوت كه نااميدي و تباهي در 
   اجتماعي سالهاي پس  داشته باشد، بازتاب ياس اي فلسفي و ضد ارزش جنبه

   : از كودتاست
فريبت /    كه بي گَه شد، سحر شد، بامداد آمد؟ييگو چه مي

! ريفاح/  ن سرخي بعد از سحرگه نيستدهد، بر آسمان اي مي
/   يادگار سيلي سرد زمستان است/    اين است سرما برده گوش

لمت نه ظبه تابوت ستبر /  ، مرده يا زنده و قنديل سپهر تنگ ميدان
/   رو چراغ باده را بفروز!  حريفا / پنهان است /  اندود توي مرگ

  )" زمستان ” (/ كه شب با روز يكسان است 
 
   كه چون نصرت و اميد نخست در مكتب نوقدمايي پرورشييسماعيل خوا

، در دفتر دوم خود   است بازتاب اين گرايش”  بي تاب  “ يافته بود و دفتر اولش
 منتشر شد پا در جاي اميد چهل و ششكه در سال ”  بر خنگ راهوار زمين “

. بيند  سبك ميدار آن شاعر صاحب نوپرداز نهاد و تا امروز نيز خود را خرقه
دهد رنگ فلسفي و سياسي   را نسبت به اميد نشان ميييآنچه ويژگي شعر خو

. كند  او را از اميد سالهاي پنجاه به بعد جدا مي اشعار اوست كه بخصوص
دهد و اميد به   سياسي ميــي نظامي   دل در گرو ماركسيسم و مبارزهييخو

 .دآور  وضع موجود روي مي ي پوچي و پذيرش فلسفه
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، نشان مادرزادي خود را به همره دارد و در اشعار او  ييمستي در شعر خو
اين درست .  اميد را ديد توان جا به جا تاثير شعر تباهي نصرت و شعر ياس مي

 به خلق برداشتي مادي از خدا تحت عنوان   در برخي از شعرهايشييكه خو
 ولي ) 20ي  صفحه”  هيچي  ي از همارهبواخدر  ” (زند  دست مي”   مردم_خدا  “

، جانب دومي را  گاهي نيز چون نصرت و بودلر، در دعواي ميان خدا و شيطان
آسمانم  “گيرد تا خشم خود را نسبت به اولي نشان دهد، چنانچه در شعر  مي

 :گويد مي”  ! راول كردي هومن جان
/  چون مشت درشتي/   تا تمام خشماندوهم را/ و خدا هم نيست

 تر از دوزخ توفنده/ و آتشي گردم/   بر دهانش/ به كوبمو / گرد آرم
كه بياد آرد /  اي از عصيان و برآرم نعره/   و بتوفم بر جانش/  

كه روا /   از باز بياد آوردن بيدادي و بسوزد دلش/    را شيطانش
  ) 51 و 50ي  صفحه”  نهنگ در صحرا ”  ( داشت به شيطانش

  
ن در شعرهاي او نسبت به جنون و عشق توا ي برخورد را مي همين شيوه

  .ديد
هايي فلسفي  مايه الدين خراساني بن  شرف اش واليتي  مانند شعر همييشعر خو

 را به  دارد و رايت انديشه گاهي چنان بر كار او سايه مي اندازد كه شعرش
نشيند و   جنون مي ولي گاهي نيز چون نصرت به ستايش. كند مقاله نزديك مي

  : خوانيم مي”   شدنبر رود پر سرود “در شعر . گسلد را ميعقال عقل 
ويرانگراي و /  كĤزاده و گشاده/    گوهر جنون را دانستم پس

، طرح صريحي از كوير  و آفاق چشم/   وزد در سينه مي/  ويرانگر
   )157ي  صفحهEdges of Poetry"هاي شعر كرانه”( /  شود مي

 
 چشمگيري از اشعار  پردازد و بخش به عشق ميهاي خود  ” غزلواره “ در ييخو

  با وجود اين گاهي برداشتهايش.  دارد او به بيان احساسات عاشقانه اختصاص
پيشگي خود  هراسد و به عاشق از بدنامي نمي:  ست از زن يادآور شاعران تباهي

بالد و از آنجا كه چون دون ژوان اسپانيولي و خالق انگليسي آن لرد بايرون  مي
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ي تنهايي خود  ببند قادر به بيرون آمدن از پيله را مي”  تصاحب “ر عشق فقط د
  : خوانيم مي”  دون ژوان “در شعر .  نيست

بناگزير /  يعني كه او تنهاست/   و اين/  كĤن زن تمام زنهاست
”  هاي شعر كرانه”(/   آور تنهاست اي هراس به گونه/ تنهاست
  )287ي  صفحه

  
 اميد جدا   را از شعر تباهي نصرت و ياسييهاي خو نگيمعهذا آنچه ميخا

كند آن است كه او رويهم رفته نه مانند اولي از مستي يك فضيلت ضد  مي
 او  برعكس. بخشد سازد و نه مانند دومي به آن بعدي سياسي مي  مي ارزش
كوشد كه ميخانه را همانطور كه هست ترسيم كند و تاثير ميگساري را در  مي

، حالت مستي را چون ” ميخانگي يك “در .  نشان دهد ود و دوستانشزندگي خ
  : ست بيند كه خواستار برهنگي زني در دل ميگسار مي

ي  ي برهنه انگيزه/    سرايد در تموج اندامش كه مي/   ست زني
   )53ي  همانجا صفحه (بودن را 

 
تواند  ماند كه مي  پرشور مي مستي به يك رقص”  ميخانگي دو “در 

  :حداقل در ذهن شاعر جمعيت متفرق را متحد كند
در ذات  /   بيگانه بودن را/    قفقازي چگونه رقص/   ببين

همانجا   ( / . . . و اين گروه پريشان /  سرايد مي/    خويش
   )55ي  صفحه

 
، شادي هم پيالگان را به  ست ييكه از زبانزدترين شعرهاي خو”  ميخانگي سه“

 :كند صوير ميترين وجهي ت ساده
آسانتر از /  ها كه دوست داشتن شب/  بارد ها كه ابر و دكا مي شب

ترين  ارزان/  ها كه خوب بودن شب/   شود دروغ گفتن مي
   )71ي  همانجا صفحه (كاالهاست 
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دهد بي آن كه شراب  ، بعدي روحاني مي  شاعر به مستي   " هـميخانگي نُ "در 
  :ستحاله يابد ا  به مي الستي شمس اش انگوري

و از هرچه هست /  شدم  و دوردست رها مي در خويش/  گفتم و يم
، مثل  مانند هيچ/   در دوردست به چيزي/   رستم و نيست مي

/    آرامشي ژرفتر از آسمانم فرا گرفت سپ/  پيوستم خدا مي
،  ست نابودن/  در اوج/   و دانستم كه بودن/   جسمانيت پريد

  )119ي  همانجا صفحه  (/   نابودن/    همانا
  

انگيز  ديگري كه شماره ندارد در وصف بعد خيال”  ميخانگي “همچنين در 
  : خوانيم مستي مي

آن حالت گسستن از  /   باز/   آن حالت كشيده شدن /  باز
آن حالت پيوستن با هيچ تن از  /   باز /   هرچه هست

آن حالت  /  آن حالت شگفت/   باز/   ي اكنونيان واره گله
 )205ي  همانجا صفحه( /   بودن با آنچه نيست ِنگفتني

  
ي   از آن ميكده شود اما حتي پس ، در ميخانه بسته مي در پايان اين شعر

 :دهد انديشه به كار خود ادامه مي
؟  داني مي/  ميخانه بسته مي شود، اما/   رويم و ما مي/   آري

تا آنسوي /  هار راه تاريخبر چ/  هاي ما ي انديشه ي هماره ميخانه
ي  همانجا صفحه  ( / باز خواهد بود /  همچنان/  فراتر نيز

206( 
  

 ) الكليسم (بارگي  البته شادخواري هنگامي كه از اعتدال بگذرد به مي
 . آيد انجامد، و در اين حال شاهين تيز پرواز به صورت كرمي خزنده در مي مي

 گذشته و حال بدين بيماري دچار شده و چه بسيار از روشنفكران ايراني كه در
 از لحاظ توضيح  ” ميخانگي پنج “. اند سالمت تن و روان خود را از دست داده

كه يادآور  (”  اي اعترافنامه “، چشمگير است و در اين شعر  اين وجه از مستي
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بدان كه  “كند   آغاز ميطلع شاعر نخست با اين م)  ي بيان فروغ است شيوه
ي   از پنج صفحه در پايانه  پس و سپس”  داشت ن را دوست ميدوست داشت

 :رسد شعر به چنين دريغ و دردي مي
فقان برگي از /   ي آخر در اين دقيقه/   ي عرياني در اين دقيقه
، يا  كدام اختر / پرسد از تمام شما مي /  ان در منريزاقصاي برگ
ن و پيوند ، آن شكفت من/   ، يا جنايت پست ، يا نيرنگ سرنوشت

، آن برگ و بار پيوستن  ، آن جوانه من/   دردمندي و هوشياري را
بدين /   ، مستي ، بي دردي ، ولگردي بدين گسيختگي/   را

مبدل /  بدين خزاني ولگرد الابالي مست/   تجسم هر افتادن
  )135 و 134ي   صفحه" ي شعرها گزينه”(/   ؟ كرده است

 
ي نصرت  زده  را با شعر تباهيييهاي خو انگيي فوق بخوبي تفاوت ميخ قطعه

  دهد، زيرا در اينجا مستي ديگر يك فضيلت نيست و بخش نشان مي
  .  گذاشته شده است  به نمايش ويرانگرش

ي خود   به تبعيد آمده هيچ يك از كارهاي تازهيياز هنگامي كه اسماعيل خو
تي سرودن همچنان در ، اما از مي گفتن و از مس نناميده است”  ميخانگي “را 

كه در ”  ي مستان مست غزل قصيده “. شود  ديده مي بسياري از شعرهايش
، با اين مطلع  نوشته شده است”  بيدركجا “ي   از تاريخ شعر كلمه پائين آن پس

 :شود آغاز مي
دهد گفتار و  گواهي مي/   ؟ مست مستم من چرا بايد بگويم من

 مستي ما گر نخيزد راستي از چه سود از /   كردارم كه هستم من
 ” (/   مجو جز راستي از من كه مستم مست مستم من/   ؟ آن

  )31 ي   صفحه" ، دهن ميهنم شاعر خلقم
  

كرد ميخانه براي او يك محفل  هنگامي كه شاعر در ميهن خود زندگي مي
تصوير  “آمدند و آنان كه در   بود، جايي كه دوستان هنرمند گرد مي انس

،  اما اكنون در غربت. كرد از آنها پذيرايي مي”  آرشاك “گويد  مي”  ساعدي
لندن كه نشاني از گرماي گيرد، در اتاقي سرد در مستي در تنهايي صورت مي
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بگرفته به  از جان دل "دهكده ي دوران كودكيش در آن نيست و در شعر 
 :گويد  مي " غربت

 يشه بخواندوقتي كه در گلوي ش  /ست قُمري/   من اينجا خروس
بيدار /  با الي الي الكل/   قُمري كه در گلوي شيشه بخواند/  
كه /   تا آنسوي سپيده/   كنم و كار مي/   شوم مي
بر قامت فروغ /   ” اخلمود “ي  و آفتاب شسته /روشناست بي
 " هاي شعر كرانه” (/   ي روياست شوالي پاره پورخ/ ش نژند

   ) 321ي  صفحه
 

 اثر نگذاشته بلكه رد ييبيني شعر خو ، تصاوير و جهان مضامينمستي تنها در 
، مكرر و  زباني بريده بريده: شود  نيز ديده مي ي بيانش پاي آن حتي در شيوه

...  و”  خداي من “و ”  ببين “و ”  يعني كه “هايي چون  پرگو و آكنده از تكيه كالم
 اصطالحي مناسبت وضع ، براي اين طرز بيان”  ي دوازده غزلواره ”او خود در

  :كند مي
روال گفتگوي /   ؟ گيسون درهم تو كجاست/   عجب پريشانم
 عجب پريشانم /  ؟ روال گيسوي درهمت كو/   مانم مستان را مي

 ) 107ي  همانجا صفحه  (/  
  

هم براي ايجاد ”  روال گفتگوي مستان “توان گفت كه شاعر از اين  البته مي
 و هم براي نزديك شدن به  ) ها راعصار كلمات و ماز طريق تكر  ( وزن  حس

 . كند  استفاده مي )ها  و پاسخ ، پرسش ها از طريق تكيه كالم  (زبان روزمره 
در بسياري از موارد براي توضيح بيشتر يك ”  يعني كه “، تكيه كالم  بعالوه

 رود و شاعر را به آموزگار مطلب يا برداشت متفاوتي از يك تصوير بكار مي
  :كند  فلسفه مانند مي درس

واره  در قطره /   وين يعني كه/  آيد يعني كه مرگ مي/   اين
/  ، يعني در بانوي زالل/   و آنگاه/   يابي دريا را در مي/   خويش

  ) 155ي  همانجا صفحه  ( / خوابي  مي/  در خوابهاي آبي
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 دارد باز گفتنم  " گويد با اين حال همچنان كه خود شاعر در شعري مي 
ي   اين شيوه)  46ي  صفحه”  نهنگ در صحرا ”   ( "يابد محتوايي از نق نق مي

شود، اثري ناخوشايند  روي مي ، به ويژه هنگامي كه در استفاده از آن زياده بيان
  .دارد
 

ي سنتي ديرين در شعر فارسي آفريده   بر زمينهييهاي اسماعيل خو ميخانگي
، تعابير  ، سبك فلسفي خيام  منوچهريي وصفي شده و در آن از شيوه

ي حافظ و شعر خراباتي نصرت و  رندانه هاي ، برداشت ي شمس صوفيانه
هاي اميد سود برده شده است و با وجود اين نشان خود شاعر را بر  نوميدي

 از مي جوهري   در اين شعرها به جاي اين كه چون شمسييخو. پيشاني دارد
 به كار گيرد،  ي يك ارزشِ ضد ارزش آنرا به مثابهالستي بسازد يا مانند نصرت 

 و واقعي مي و ميخانه در زندگي   كوشيده است تا از تاثير مشخص برعكس
  . سخن گويدمعاصر

  
  2002ژانويه 
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  سعيد يوسف
  ) ١(ي ثانيجدال با مدعي

  ي يپيرامون شعر اسماعيل خو
   شعرهاي نادرست در حوزه اي با برخي برداشت گونه و جدل

  
  
  
  
  
  
  

تر از  مدعي ثاني شايد خود من باشم، منتها دست كم بيست سي سال جوان
اي باشد از همه مدعيان خرد و كالني كه  شايد آميزه اين كه هستم، يا 

به هررو، مدعي ثاني بر من به هيأت  شناسم؛  مستقيم يا غير مستقيم مي
اني را هم بر رخسار دارد  غرور يا غرور جو شود كه آثار جوش جوانكي ظاهر مي

  :گويد و مي گيرد  در خيابان گريبانم را مي. و هم در گفتار و كردار
  . ــ بيا، با تو حرف دارم   

دهد، و   مي رويم؛ بي آن كه از من بپرسد دو قهوه سفارش اي مي به كافه
  :كند مي حمله را آغاز 

  .خواهي بروي آمستردام ام مي  ــ شنيده   
شبِ “خواهد يك   مي قول خودش به دعوت عدنان غريفي، كه به ــ بله،    

  .بدهد ترتيب ” اسماعيلي
  . ــ بهترست بگويي شب فرقه اسماعيليه   

. شود  مي بينم طنز و شوخي هم سرش شوم از اين كه مي خوشحال مي
  :گويم خندم و مي مي
دت هم اما خو. ”گَبوله “ ــ بعنوان يك شوخي، به قول خود اسماعيل،    
كنم   هم گمان نمي اي نيستم، اسماعيل خودش اهل هيچ فرقه داني كه من  مي
   حاال حرف حسابت چيست؟ . باشد
  :گويد مي
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اي   ــ اصالً اين شب چه لزومي داشت برگزار شود؟ براي كي؟ مگر نشنيده   
   چه گفته است؟ييشعر خو شاملو درباره 

.  ببرد  را پيش نام شاملو حرفشخواهد به پشتوانه  كند؛ مي دارد زرنگي مي
  :گويم مي
تر هم از  حرفهاي تازه. ام؛ اين كه ديگر كهنه شده است  ــ چرا، شنيده   

اي كه همين شاملوي عزيز و بزرگوار  ولي مگر تو هم نشنيده . ام ديگران شنيده
 از حرفهاي شاملو ديگر نبايد در  آيا پس درباره فردوسي چه گفته است؟ 

زنده باشد و خواه مرده،   بزرگداشتي براي فردوسي، خواه  لسكجا مج هيچ
  ترتيب داد؟

  :گويد مي
بايد سختگيري و .  ــ مشكل همين است كه درك شما از شعر پايين است   

مثالً ازرا پاوند در جايي  درباره اليوت . غربي ياد گرفت  را از ناقدان  وسواس
شناسم كه خود را به حد  ه من ميكه او تنها شاعر  امريكايي است ك گويد  مي

و چقدر خوب است كه آدم كسي را ببيند ” آماده كرده است كافي براي نوشتن 
 و ) 2(” و مجبور نباشد كه به او بگويد صورتت را بشور، پاهايت را خشك كن

 هم پرِ   را پاك نكرده و ريشش  چرك زير ناخنشييدر حالي كه خو. غيره
  . است شپش

 ييروم كه به ياد بياورم آيا در آخرين ديدارمان خو  فرو مييك لحظه به فكر
است يا نه، و انگار همين فكر را هم به صورت پرسشي به صداي   داشته  ريش

   : گويد مي. گويم بلند مي
.  اينطورست  ــ خودت را به خريت نزن، منظورم اين است كه در شعرش   

  . ندارم اش كاري به قيافه
  :گويم مي
اي را كه  حاال كه اينطورست و بحث به اينجا كشيد، بيا اين قهوه. اشد ــ ب   

از .  كن تا من هم حرفهايم را بزنم اي خودت بخور و فقط گوش داده   سفارش
نقل كردي، بگذار من هم از اليوت درباره پاوند نقل كنم كه  پاوند درباره اليوت 

كه ) نقل به معني(گويد   ميكند پاوند را معرّفي مي وقتي دارد برگزيده اشعار 
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باشيم يك شاعر خوب هميشه به خلق يك  اين اشتباه است كه انتظار داشته 
شايد هر پنج يا ده  ،  سري شاهكار بپردازد و واقعيت اين است كه، برعكس

بزرگ    از انباشت تجربه و يافتن شكل بيان مناسب براي آن، اثر  سال، پس
 خلق اين آثار شاعر هميشه به تمرين و تفنّن جديدي خلق شود، اما در فاصله

و ) 3. ( حفظ كند  را با عوالم شعر و ابزارهاي كارش دهد تا ارتباطش مي ادامه 
بگويم كه اين حرف تازه يا منحصر به فردي هم نيست كه الزم باشد حتماً از 

نويسد   هم هرگز مدعي نبوده كه هرچه ميييخود خو. نقل شود اليوت 
گويد شعرهايم را   نقل كنم كه مي خودش خواهي از   و ميشاهكارست،

شان،  در بازخواندنِ هركدام يعني، . يابم يافته نمي” پايان“هيچگاه براستي “
اگر ) 4. (هيچ باري نيست كه دلم نخواهد در اينجا يا آنجاي كار دستي ببرم

زه با خود  هم از اين گونه بود، هيچ ايرادي نداشت و تاييبرخورد تو با شعر خو
شد با تو بر سر اين شعر و آن شعر به بحث نشست،  شدي، يا مي او همنظر مي 

خواهي انكار او   نيستي، ميييتو عدوي خو. در جاي ديگري است اما عيب كار 
  .هايي از شعر اي يا گونه و در واقع انكار  گونه) 5(باشي، 

 
  .ه با شما سخن بگويمكنم ك مدعي ثاني را در حال نوشيدن قهوه ثاني رها مي

   چيست؟ييلب كالم و فشرده نظر منكران و معاندان خو
اگر از دشنامها و هتّاكيها بگذريم، از مجموع حرفهايي كه در انتقاد از شعر 

توانيم بيرون بكشيم كه هر يك را  شود دو نكته اصلي را مي مي  گفته ييخو
  :كنند گروهي عمده مي

بافي   است، حرفهاي فلسفي است، فلسفهاينها شعر نيست، فلسفه  يك ـ 
  .است

  بازي و لفّاظي است، نمايش آوري است، زبان اينها شعر نيست، زبان دو ـ 
 . قدرت زباني است

اي از حرفهاي اين هردو گروه نه تنها من   عمده در همينجا بگويم كه با بخش
ا اين كه  هم موافق است، از جمله بيياطمينان دارم خود خو موافقم، بلكه 

فلسفي دارد و نيز تسلّط خود را بر زبان به   سخني   در بيشتر شعرهايشييخو
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گيرند اين  اي كه هردو گروه مي نتيجه اما، چنان كه ديديم، . گذارد  مي نمايش
  .، اينها شعر نيست پس: است كه

 از آن كه به چند و چون و ميزان درستي يا نادرستي مقدمات استدالل  پيش
گيري اشاره كنم، كه قائل به مرزهاي معيني ميان  به همين نتيجه پردازم، آنها ب

ولي آيا كدام تعريف از شعر .  تعريفهاي معيني است اساس بر ” ناشعر“و ” شعر“
شعر يا نقد شعر، خواه در جهان و خواه در  بزرگانِ ) دست كم(مورد توافقِ 

  رسيم شود؟ آن بخواهد مرزي ت ايران، بوده است كه بر اساس
ايد جزواتي را كه به نام درباره هنر و ادبيات يا هنر و ادبيات امروز  حتماً ديده

اند و در آنها ناصر حريري با گروهي از رجال ادب ما گفت و شنود  منتشر شده 
 حريري اين بوده است  ها، نخستين پرسش در همه اين مصاحبه . داشته است

، و اين رجال ادب هم همگي، ”ي داريد؟تعريف شعر چيست و از آن چه “كه 
به نقل از ديگران (تعريفي  شان براي به دست دادن  عليرغم كوششهاي بعدي
چند . اند كه شعر تعريف ندارد ، در آغاز سخن گفته)يا از روي برداشتهاي خود

  :كنم نمونه نقل مي
 كنم كه من درست براي  با كمال شرمندگي بايد عرض“: گويد شاملو مي

دانم ديگران هم  آشنا جوابي ندارم و تا آنجا كه مي ن يك سؤال بسيار همي
  ) 6(” . نگفته است كه شعر چيست هيچكس هنوز . اند جوابي به اين سؤال نداده

  ) 7(” .من از شعر هيچ تعريف خاصي  ندارم“: گويد اخوان مي
   )8(” .شعر تعريف ناپذيرترين چيزي است كه وجود دارد“: گويد براهني مي
هيچيك از اينها تعريف .... اند تعاريف بسياري از شعر داده“: گويد سپانلو مي

من تعريف خاصي از شعر . رسد  يعني جامع و مانع به نظر نمي . كاملي نيست
در زبان فارسي، شعر براي .... را در  ذهن دارم تنها مفهومي از شعر . ندارم

  ) 9(” .ي جاي بگيردخاص  يك حجت است بي آنكه در هيچ تعريف  خودش
كدام  شده است اما هيچ... از شعر تعاريف گوناگوني “: گويد نصرت رحماني مي

هنوز تعريف شاخصي روي يك خطّ علمي از شعر .... و  كامل نيست آنها جامع 
  )  10(” .قابل مهار نيست نداريم، شعر فرّار است، 
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نسانها از شعر شود گفت كه به اندازه همه ا مي“: گويد حميد مصدق مي
من ....  خود را از شعر دارد يعني هر انسان تعريف خاص تعريف وجود دارد؛ 

دارم به شما ارائه دهم، ولي به هيچ روي  توانم تعريفي را كه از شعر  مي
نشستي داشته باشيم من همين   مطمئن نيستم كه اگر در سال آينده باز با هم 

   )11(” .تعريف را كه دارم، داشته باشم
شعر قابل درك “: گويد جالب است كه شهريار، شاعر شعر سنّتي، هم مي

شود تعريف   كرد، اما نمي شود حس شعر را مي. هست اما قابل تعريف نيست
  ) 12(” .گيرد اي قرار  نمي شعر در محدوده. كرد

و براي انبساط خاطرتان بگويم كه ظاهراً اسالم عزيز هم راه حلّي ارائه نداده 
  ) 13(” .پذيرد شعر، تعريف نمي“: گويد موسوي  گرمارودي هم مي  و آقاي

 را بعنوان تعريف ييالبتّه خانم سيمين بهبهاني را هم داريم كه تعريف خود خو
 بخواهد با ييكنم كسي از منكران شعر خو و گمان نمي) 14(كند،  مي شعر نقل 

ئره شمول آن تعريف و خارج از دا” ناشعر“را    استناد به تعريف خود او، شعرش
  .بداند

در . گمان هم نكنيم كه اين تنها مشكل شعر فارسي است كه تعريف ندارد
 وجود شير  شكار شير با فرض: گويد كه فالن ناقد شعر مي بينيد  غرب هم مي

خواهيم بفهميم  اما در شكار شعر تازه مي ،  اش شود و تصوري از قيافه شروع مي
  ) 15! (چيست و چه شكلي است
دهم، با اجازه دوست بزرگوار و استادم، اسماعيل  من در اينجا ترجيح مي

 از اين تعريف خود را از شعر به خوبي بيان  و  چند سال پيش ، كه بيست ييخو
نيز جا انداخته است، به حلقه بي تعريفان  كرده و آن را در سطح وسيعي 

  دويست سال پيشقريب به  بازگردم و بازگشتي بكنم به سخني كه كالريج 
  وقتي كسي چنين خوش: و با قدري توسعه آن بگويم كه) 16(گفته است، 

 را بر اين  شعر بنامد، ما هم بايد فرض دارد كه چيزي را كه نوشته است 
آن بپردازيم و در نهايت   به ارزيابي  بگذاريم كه  شعر است و بر اين اساس

كدامها   ضعف و قوت آن بگوييم كه شعر خوبي است يا ضعيف است و نقاط
  .هستند
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از سويي، با باال . كنيم آميز زندگي مي اي بسيار تناقض به گمان من، ما در زمانه
ها و مقوالت بيشتر و تعاريف ما   و آگاهي، شناخت ما از پديده دانش رفتن 

، بايد بهتر بتوانيم امور را از يكديگر تفكيك كنيم و  پس شود و،  دقيقتر مي
، ما در همه جا شاهد  بينيم كه، بر  عكس مي اما از سوي ديگر . بازشناسيم

حال . شود تعريف هرچه دشوارتر  مي فروريختن مرزهاييم، بويژه در هنر، و كار 
روزگاري تئاتر براي  .  مرزهاييم ما شاهد تداخل مقوالت در يكديگر و گسترش

كه  چه را  آن سه وحدت معروف، و هر خود تعريف مشخّصي داشت بر اساس
شد گفت تئاتر نيست؛ در حال حاضر ولي شما  گنجيد مي در آن چارچوب نمي

اي از صحنه  به تئاتر برويد و پرده باال برود و تنها نوري بر گوشه ممكن است 
توانيد بگوييد  بتابد و صدايي شنيده شود و پرده دوباره پايين بيايد، و شما نمي

 بگوييد  كه بد بود يا حرفي و پيامي نداشت و توانيد مي كه اين تئاتر نبود، ولي 
آيا تابلوهاي مدرن را، كه گاه تنها يك خط  . يا نقّاشي را در نظر بگيريد. غيره

بعنوان تابلو نقّاشي معرّفي كرد؟  شد  يا لكّه رنگ است، چند صد سال قبل مي
  شا است و درباره پذيريد كه اين هم گرايشي در نقّاشي  ولي شما امروزه مي

   . پسنديد گوييد كه شما اين شيوه را نمي كنيد و در نهايت مي بحث مي
 را  خواهيم مرزهايش كنيم  و مي  چرا در مورد شعر برخي از ما مقاومت مي پس

روايي،   كه بوده تنگتر كنيم؟ از زمان ارسطو سه گونه شعر ــ از آنچه هم 
به رسميت شناخته ــ   )دراماتيك و ليريك يا اپيك، (نمايشي و غنايي 

هر يك از اينها هم به تدريج  . اند آميز داشته اند و همزيستي مسالمت شده مي
اند و زاد و ولد  شده اند، با هم تركيب  اي يافته هاي تازه ها و زيرگونه گونه
شكل و در اين  ام كه در ميان ناقدان غربي بحثي به اين  اند، و من نديده كرده

حتّي وقتي . م يك از اينها شعر است و كدام نيستسطح درگير شود كه كدا
كند و   ترديد مي  در شعر ناميدن برخي از رساالت منظومش درايدن خودش 

 نقد  شمارد، گرايش مي” كالسيكهاي نثر“آرنولد هم بعداً آنها را جزو  ماتيو 
) 17. (امروز اين است كه آنها را هم شعر بنامد و با معيارهاي شعر بررسي كند

بينيد و هم مثالً در يك كتاب  ين را هم در موضع سران ساختگرايان ميا
گويد تمايزهاي ميان شعر و  براي نوآموزان كار شاعري، كه مي راهنماي شعر 
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كه در شعر فارسي هستند دوستاني كه از  در حالي) 18. ( و كمي استيينثر جز
عر و نثر، و نه آن هم نه بين ش گويند،  سخن مي” ماهوي“تفاوتهاي كيفي و 

گرايشهاي مختلف  حتّي ميان شعر غنايي و دو گونه ديگر شعر، بلكه ميان 
شناخته  ” شعر“ معيني در اين ميان  موجود در ميانه شعر غنايي، و تنها گرايش

. شوند شود و ديگر گرايشها محكوم به نفي بلدند و از مملكت شعر تبعيد مي مي
   

نژاد “بويي نژادپرستانه از نوع ” شعر ناب“حث من، بويژه از آنجا كه از اين ب
و جالب است كه هر دو هم اساسشان تنها (خورد  به  مشامم مي ” پاك آريايي

خواهم با اجازه شما و  ، مي)اند فاقد  مصداق عيني بر ادعا و توهمي است و 
 كنيم داريم در اواخر قرن بيستم زندگي مي ما .  عزيز اين مرزها را بردارمييخو

قورباغه و سگ و شغال را هم  و در جهان امروز، در شعر فرنگي، تقليد صداي 
شعر ما هم نه   بگذاريد مملكت  پس. توان شعر ناميد و بي واهمه چاپ كرد مي

، نه ويزايي بخواهد و نه كسي را  مرزي داشته باشد و نه مرزداري عبوس
  ورهاي ديگر پسكند و به جرم داشتن رنگ و بوي متفاوت به كش” ديپورت” 

اگر  مهاجران به اين كشور، عليرغم توصيه ما و جناب پاوند،  بفرستد، حتّي 
وار در مأل عام ظاهر  و با موي ژوليده و هيپي دست و صورتشان را هم نشويند 

آنها هم البد متقابالً انتظار . ”است مسئله خودشان “به قول فرنگيها، . شوند
  .و تعظيم كند   احترام از جا برخيزد ندارند كه كسي در برابرشان به

” غير هنر“و ” هنر“امروزه اگر مرزي بخواهد ترسيم شود، ميان : سخن كوتاه
، اما دعوا بر سر اين كه فالن )هم  كار راحتي نخواهد بود كه آن (است 

حاصلي است، و ابلهانه خواهد  تعلّق دارد كار بي اثرهنري به كدام گونه ويژه 
من . آثار هنري دخالت دهيم” ارزش” ا بخواهيم در تعيين ميزان بود اگر اين ر

كه در يك شعر  توانم از كسي بپذيرم كه بخاطر ويژگي معيني  ديگر نمي
آن  تواند بگويد كه  هست، اصوالً شعر بودن آن را زير سؤال ببرد؛ هرچند مي

  .پسندد ويژگي را نمي
 رم ييفلسفي بودن شعر خوشان از  و اما برگردم به آن دو گروه، كه يكي

  . اش  قدرت زباني از نمايش كند و ديگري  مي
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رسد خود توجه كافي به فُرم دارند، بايد خوب  گروه اول، از آنجا كه به نظر مي
كه ما ديگر در شعر امروز، برخالف شعر سنّتي، نه كلمات شعري و  بدانند 

ه و هر مضموني در هر واژ. مضامين شعري و غيرشعري غيرشعري داريم و نه 
  .شكل درست به كار گرفته شود شعر امروز راه دارد؛ تنها بايد به 

 فلسفي است، هيچ يي، اگر هم به اين نتيجه برسيم كه شعر خو”فلسفي بودن“
شود، همچنان كه سياسي بودن،  عيبي براي هيچ  شعري محسوب نمي
بايد فارغ از . نهايت عاشقانه بودن اخالقي بودن، حتّي مذهبي بودن، و در 

اند  گفت چرا موفّق نشده  كرد و   برخورد مشخّص محتوي، با شعرهاي مشخّص
ما . كنند  شاعر را به شكل مؤثّرتري منتقل  پيام يا احساس) اند اگر نشده(

، )René Wellek(بينيم كه در يك سوي جهان، در امريكا، رِنه وِلك  مي
سبك در “ار تاريخي و پر اهميت معروف، در مقام جمعبندي سمين ساختگراي 

را يا ) didactic(است كه يك شعر آموزشي  گويد اين اشتباه  مي” زبان
است لزوماً آثار هنري بدي بدانيم،  رماني را كه با هدفي معين نوشته شده 

ما با افتخار “: گويد زده، ديگري مي و در  سوي ديگر، در شوروي استالين) 19(
دمت مردم است، از اين كه آژيتاتورهاي خوبي باشيم در خ گوييم شعرمان  مي

  ) 20(” .آوري باشيم كه آژيتاتورهاي مالل باكي نداريم و تنها بيم آن داريم 
ايم، ولي بايد بپذيريم كه در نقد هنري  دانم ما در كجاي جهان ايستاده نمي

، نقد هنري تنها با شكل سازماندهي محتوي.  هيچ نقشي ندارد آثار، محتوي 
اين كه بگوييم شعري فلسفي است .  دارد و الغير يعني با فُرم، است كه كار 

اين را بايد يك فيلسوف يا جامعه  ، نقد ادبي نيست، )يا سياسي است و غيره(
انديشه فلسفي چگونه  در نقد ادبي بايد ديد كه آن .  و غيره بگويد شناس

كاري  رده است، و اين سازماندهي شده و چقدر خوب يا بد بيان شعري پيدا ك
 شعار  اند و درواقع تنها عليه شعرش  تا كنون نكردهيياست كه منكران شعر خو

 . اند داده
  . مسئله دارندييو اما گروه دوم، كه با زبان شعر خو

اي پيدا  ، زبان شعر برجستگي ويژهيياين كامالّ درست است كه در شعر خو
ي  خوردگي شعر همانا گره“: گويد خود، در تعريف شعر مي ، ييخو. كند مي
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ولي اگر من ) 21(” .ي انديشه و خيال است در زباني فشرده و آهنگين عاطفي
ترين عناصر موجود در آن،   برجسته ، بر اساسييبخواهم براي شعر خود خو

گره خوردگي فلسفي زبان و  “ييشعر خو: تعريفي به دست بدهم، خواهم گفت 
، به زبان،  فيلسوفي است كه به شعر، و، پس ييكه خو است، چرا ” عاطفه

يك فيلسوف به شعر، يعني به  ورزي  ورزد، و شعر او حاصل عشق عشق مي
با همه تنشها و  ايم،  ورزي و مغازله ما در شعر او شاهد اين عشق. زبان، است
در دل دوست به هر حيله “ موفّق شده است ييو آنگاه كه خو.  تپشهايش

شماري شعر، كه از بهترينهاي شعر : خود را نيز گرفته است  كند، پاداش” رهي 
   . امروز مايند

هاي اين مغازله هميشه و در هر بار و در  اما طبيعي است كه تماشاي صحنه
ما به يك اندازه چشمنواز و گوشنواز، انديشه نواز و دلنواز، نباشد،  هر شعر براي 

حق هم .  و سبك بنمايد و غيرهبه نظر آيد و گاه جلف آور  گاه تكراري و مالل
 كنند  كه ممكن است برخي احساس همين است؛ و در چنين مواردي است 

چنين . روبرويند بازي،  آوري و زبان  قدرت زباني، با زبان تنها با نمايش
شعرهايي، اگر يافت شوند، به اعتقاد من برخورد صحيح اين است كه بگوييم 

اند فُرم بيان يا  ، كه نتوانسته”دار مسئله“يا شعرهايي هستند ناموفّق يا ضعيف  
تواند تنها يكي از  مناسب خود را پيدا كنند، و مشكل زبان هم مي سازماندهي 

اند، شايد نه بيشتر از نوع  اين عدم توفيق نقشي داشته مسائلي باشد كه در  
  ...نگاه شاعرانه، يا

اي كمتر موفّق او  در واقع مسئله اين نيست كه آيا در شعرهييدر شعر خو
زباني هستيم يا نه، بلكه مسئله اين است كه آيا در  نمايي  شاهد قدرت

بينيم؟ و اگر  نمايي زباني نمي قدرت شعرهاي موفّق او ديگر اثري از اين 
در شماري از ! بينيم مي منصف باشيم، خواهيم ديد كه پاسخ مثبت است، يعني 

بازي و  زبان ان، كشتي گرفتن با زبان، شعرهاي موفّق او نيز همين مغازله با زب
بينيم و، از قضا، در آن شعرها اينها همه نشانه قدرت او و مؤثّر  آوري را مي زبان

  .در توفيق شعرند
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گويد كه  مي) 22(” ساختارزدايي زبان و شعر اخوان“اي به نام  براهني در مقاله
زبان ” . زبان تحقيقزبان تطبيق و: در ادبيات امروز ما دو نوع  زبان داريم“
تطبيق در تناسب با ادبيت اثر است، ولي زبان تحقيق زباني است كه شاعر از  

به خاطر خود زبان “رسد و در اينجا ديگر شماي شاعر  به آن مي راه تحقيق 
تا ” .نويسيد نه ادبيات زبان  مي“و ” انديشيد به مطلق زبان مي“، ”نويسيد مي

رسد، چرا كه هنوز با مثال  به نظر مي رست اينجا اينها همه معقول و د
  .مشخّصي روبرو نيستيم و بحثي مجرّد است

خواهد مثالهايي از زبان تحقيق و زبان تطبيق در شعر اخوان به  بعد براهني مي
را نقل ” آخر شاهنامه“اي از شعر  بعنوان نمونه زبان تحقيق، تكّه . دست دهد

تا حدود ده سطر ” خشم بادبان از خونبر به كشتيهاي ” كند، از آن سطرِ  مي
آخر “خود من هم هيچوقت براي شعر   را بخواهيد،  حقيقتش.   را بعدش

اند در نظر  قائل بوده ي اخوان آن مقام و جايگاهي را كه ديگران  ”شاهنامه
 از  آنگاه پس” ام و هميشه آن را دو سه پلّه پايينتر از شعرهايي مثل  نداشته
كه در اين  ام  ام، اما هرگز هم به اين فكر نبوده نشانده”  و باغپيوندها“و ” تندر

يعني نقشي كه . تفاوت، نوع زباني كه اخوان انتخاب كرده است نقشي دارد
كنم  هنوز هم گمان نمي.  ديگر اجزاء سازنده شعر باشد از نقش تر  برجسته

كند و اين  د ميحال براهني آدم را وادار به تاملي مجد ولي به هر . چنين باشد
  .خوب است

 از نفي اين زبان تحقيق،  آورد؟ پس مي” زبان تطبيق“اي براي  اما چه نمونه
ولي در نظر داشته باشيم “: گويد است، مي” ناظمي بسيار قوي“زبانِ  كه تنها 

شويم، و شعرهاي  ما با محك زمان با او روبرو مي كه وقتي شاعري مرد، 
اي از  حاال توجه كنيد به قطعه . داريم و نگاه ميكنيم  خوب او را بررسي مي

با اين توضيح انتظار داريم كه حاال براهني از چگونه شعري ” .شعري ديگر
اي نقل كند؟ البد از يكي از شعرهاي خوب اخوان، شعري كه در مجموع  قطعه

براهني بند . اي كه نقل خواهد شد ، و نه تنها در قطعه خوب  است و در كليتش 
  :كند را نقل مي” پيوندها و باغ” ول شعر ا
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بار ديگر سيب سرخي را كه در كف  /  ماند، آنگاه  خاموشاندكي
سيب را  / .سيب چندي گشت و باز آمد / به هوا انداخت / داشت
 / .ست گپ زدن ازآبياريها و از پيوندها كافي“ــ  / :گفت / / .بوييد
  / ”.ه بگويم؟ هيچچ /  آه“ــ  / / ”گويي؟ تو چه مي /  خوب،

  
” چندي“به استثناي يك كلمه، يعني “: گويد كند و بعد مي تا اينجا را نقل مي

 نشسته و با كلمات  هواي قديمي دارد، ولي الحق خوب سر جايش كه حال و 
  ”.از عناصر معاصر ساخته شده است  گرفته است، زبان  ديگر انس

زبان از “گويد   براهني وقتي مياول آنكه. شويم در اينجا متوجه چند نكته مي
، انگار تنها به واژگان، يعني به ظاهر و سطح ”معاصر ساخته شده است عناصر 

نه به نحوه كاربرد و بويژه ارتباط واژگان با ديگر اجزاء و  زبان، توجه دارد، 
، ”به“هاي  سطرهاي نقل شده، در سه مورد واژه در همين . عناصر مثالً وزن

اي  يعني با تكيه و امتداد ويژه اند،  شده” اشباع“ه ضرورت وزن ب” چه“و ” تو“
” .چه بگويم؟ هيچ“و  ” گويي؟ تو چه مي“، ”به هوا انداخت“: بايد تلفّظ شوند
حال و هواي “در دادن ” اشباع“دانند كه اهميت اين سه مورد  اهل فن مي

ت مانند اي اس به زبان شعر بارها و بارها بيشتر از كاربرد واژه” قديمي
   . ”چندي“

توان از آن  اما اين نكته نيز، نسبت به اصل قضيه، كم اهميت است و مي
كه ) 23(مهمتر آن است كه براهني گويا از خاطر برده است  نكته . گذشت

عجبا كه اين درست همان . بندهاي پاياني همين شعر چگونه زباني دارد
ــ به همان ” غير معاصر“ن  با زباني چني اخوان در پايانش شعري است كه 

خروشد  صرف و بيشتر به لحاظ ساختارِ زبان ـــ  مي ” واژگانِ“مفهوم فراتر از 
  :كه

بعد از آنكه رفته باشي جاودان  / نجابت باغ، عزاي عاجلت اي بيبه 
همچو ابر  /  هرچه هرجا ابرخشم از اشك نفرت باد آبستن / بر باد،

تان درخاكهاي  ان عقيم ريشهاي درخت /  /  .حسرت خاموشبار من
 /  .جاتان رست نتواند ي ارجمند از هيچ يك جوانه / هرزگي مستور،
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يادگار خشكساليهاي  / پود، تار چركين اي گروهي برگ چركين
  /.هيچ باراني شما را شست نتواند / گردآلود،

 
  :شود در اينجا چندين و چند سؤال مطرح مي

 اول كه براهني نقل كرده تفاوت دارد   شعر با بخش آيا زبان اين بخش يك ـ
تواند زياد  هايي كه به آنها اشاره شد، از ديدگاه ما مي ”اشباع“توجه به  با (يا نه؟ 

 تفاوتي، تلقّي شود؛ ولي آيا يينباشد و ادامه همان زبان، با جز هم متفاوت 
    )!انديشد؟ براهني هم چنين مي

القاعده، اين  ، علي باشد، پس”  تحقيقزبان“ از نوع  اگر زبان اين بخش دو ـ 
آيا براهني .  و خوب اخوان باشد نقص در كليت خود از شعرهاي بي شعر نبايد 

كه اين خالف حرف (از اخوان سراغ نداشته؟  نقصي  هيچ شعر خوب و بي
زبان “شده مناسبترين نمونه  يا به دليل  خاصي ناچار .)  خواهد بود خودش
   خوبي نيست؟  شعر   شعري انتخاب كند كه در كليتشاخوان را از” تطبيقِ
” زبان تطبيق“تواند قديمي باشد و در عين حال   مي آيا زبان اين بخش سه ـ 

 ديگري از  كه در بخش باشد، درحالي” در تناسب با ادبيت اثر” هم باشد، يعني 
شهاي آن است؟ آيا بخ” در تناسب با ادبيت“است كه  ” زبان معاصر“اين شعر 

  نياز دارند؟ گوناگون اين شعر به زبانهاي گوناگون 
توان كالً نتيجه گرفت كه قديمي يا غير معاصر بودن زبان در  آيا مي چهار ـ 
گذاري يا گذاشتن  تواند براي فاصله اثر نيست و شاعر مي ” ادبيت“ با تناقض

  معاصر هم استفاده كند؟ تاثيرهاي ويژه از زبان غير 
  .از اين دستو پرسشهايي 

ايد كه  بسته به حال سلطان گاه در  داستان آن نديم سلطان محمود را شنيده
من نديم تواَم “: گفت و گاه در ذم آن و سرانجام گفت سخن مي مدح بادنجان 

اين است كه، نه تنها براهني بلكه من و شما نيز و  واقعيت ” .نه نديم بادنجان
اگر از شعري در : پسند دلِ خويشيم  همه خوانندگان و ناقدان شعر، نديمِ

آن چه بسا زيباييها كشف  توانيم در همه اجزاي   خوشمان بيايد، مي كليتش
 در هر جزء آن عيب و ايرادي  توانيم برعكس كنيم، و اگر خوشمان نيايد، مي
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تر و چشمگيرترست، و اين   كه از همه برجستهييبيابيم، بويژه در همان جز
  .، نه هميشه اما در بيشتر شعرها، زبان استييشعر خوجزء  برجسته در  

 از شعر بتوان گفت كه همه عناصر و ييشايد در تكميل يا توضيح تعريف خو
در تعريف خود گنجانده است هميشه و در هر شعر به يك اندازه   كه او يياجزا

كه برخي ديگر  غائبند و گاه بسيار كمرنگ، در حالي حاضر نيستند، برخي گاه 
) dominant(” عنصر  غالب“به  قول رومن ياكوبسون  شوند و به برجسته مي

اثر ادبي حاصل ) 24(كنند؛  كننده پيدا مي  تعيين شوند و نقش در شعر تبديل مي
جدال پيچيده بين عناصر گوناگون سازنده آن است كه سرانجام يكي غالب 

  .و اين هيچ ايرادي هم ندارد) 25(شود،  مي 
كند كه كدام عنصر از عناصر سازنده شعر عنصر غالب  رقي ميآيا ف:  پرسش

اين عنصر غالب زبان باشد اشكالي دارد؟ نه، هيچ فرقي  شود؟ و آيا اگر 
 غالب را داشته  داشت اگر زبان نقش كند، و هيچ اشكالي هم نخواهد  نمي
  تسلّط شگفتشان)تأكيد از من (ويژگي اصلي شاعران “: گويد ريچاردز مي. باشد

و در جاي ) 26(؛ ”ها واژه كار بردنِ  نه دائره لغت، بلكه شيوه به: هاست بر واژه
  ) 27(” .سازند نه شاعر كلمات شعر را مي“: گويد ديگر مي
با توجه به اين كه گفته شده است، و گويا به درستي نيز، كه :  ديگر پرسش

 غالب نيز بايد آيا اين عنصر) 28(، )؟ هوراس(” كردن هنر است هنر در پنهان “
به نحوي كه در نظر اول  اي آشكار  اي پنهان و دروني داشته باشد يا غلبه غلبه

  به چشم بيايد و خودنمايي كند؟
 را رو كند، نبايد  پنهان كردن هنر به اين معناست كه هنرمند نبايد دستش

خر  آ“آن بند .  گذاشته شود راه يابد يا اين تصنّع به نمايش   تصنّع در كارش
ترديد بسيار  كند بي نقل مي”  زبان تحقيق“نمونه  كه براهني بعنوان ” شاهنامه

، دارد، ولي اين ”صنعت زباني “ ، حتّي ”صنعت“كمتر از يك غزل حافظ 
 اصالً به  خوبش هاي  صنعت يا هنر در غزل حافظ پنهان شده است و در  نمونه

نگيهاي صوتي و معنوي آيد، گويي همه آن مراعات نظيرها و هماه چشم نمي
در غزل . اند و غيره، بدون اندك تالشي از سوي حافظ، خود به شعر راه يافته 

بينيم، منتها از نوع خود حافظ؛ زبان آوري و  قدرت زباني مي حافظ هم 
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بينيم و نه  اما حاصل اين قدرت و هنرنمايي را مي بينيم،  هنرنمايي زباني مي
بينيم و نه چهره  نوزاد را مي. شعر را ل خلق تالشهاي شاعر در مراحل  ماقب
نياز شاعر بستگي دارد كه در هر  اين كامالً به . دردآلود زائو را در حال زايمان

است او  بخواهد   كدام وجه را تا چه حد برجسته كند؛ ممكن  شعر مشخّص
تعمداً عنصري را مثل زبان يا وزن و غيره برجسته كند به حدي كه حتّي توي 

 در مجموع موفّق باشد و تاثير مورد  ذوق بزند، و در عين حال حاصل كارش
  .را بگذارد نظر سراينده 
ها كار   كار چگونه است؟ پرداختن به آن و نشان دادن نمونهييدر شعر خو

در شعر او ما با هر دو شكل روبروييم، : اما، كوتاه بگويم تحقيق ديگري است، 
بينيم كه شعر در   گاه ما برخي شعرها هم ميييخو هاي  يعني در ميان سروده

”  در حالِ سرودنييخو“بلكه با  ” سروده“اند، و ما نه با يك  حال زايمان
و خوب و موفّق به كار  روبروييم، و اين حالت اخير را هم در مواردي آگاهانه 

نتيجه  اي كه شايد تنها  ، و در مواردي به گونه)همچون شگردي(گرفته است 
  .ت ناكافي كار باشدپرداخ

 
مدعي ثاني، مدتهاست كه مرا در كافه تنها گذاشته و رفته است؛ اما دلم 

  :قول من به او بگوييد خواهد از  مي
بافي، زبان شعر او چشمگير   فلسفي است و گاه فلسفهييدرست است، شعر خو

 آنچه انگيز،  اما آور و اعجاب ، يعني شگفت”گير زهرِ چشم” است و گاه حتّي 
كنند، سرد  شعرهايي دارد كه مرا گرم مي  ييمهم است اين است كه خو

كنند، به  خندانند، مضطرب مي مي دهند،  آورند، تكان مي كنند، به شگفت مي مي
 99 از  اما باور كن بيش . گذارند بر من تأثير مي: در يك كالم. آورند خشم مي

بسياري از نامداران،  نم، حتّي از خوا درصد شعرهايي كه در مجالّت و كتابها مي
اند و  اند و كراوات بسته حتّي شعرهايي كه دست و رويشان را هم شسته

چه فايده دارد شعري كه همه . گذرم تأثير مي اند، از كنارشان بي اودكلن زده
درست و سنجيده و حساب شده باشد، هيچ چيز زياد و كم نداشته    چيزش

جاه بعد داشته باشد و نه هفت گونه بلكه هفتاد گونه پن باشد، نه دو و سه بلكه 
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بسيار استادانه “:  از غوري در آن تنها بگويي پس ابهام، اما آن را بخواني و 
  ، و ديگر هيچ؟”سروده شده است

اما استادانه . هر شعر خوبي استادانه سروده شده است، در اين حرفي نيست
قابليتي . نه شرطي كافي براي آنالزم سرودن شعر خوب است،  سرودن، شرط 
  .را دهد، نه فعليتي  را نشان مي

دكتر مهدي حميدي شيرازي، كه من و تو، : به مدعي ثاني از قول من بگوييد
ايم، در حدود بيست سي  هر دو، هميشه بعنوان جك و مضحكه از او ياد كرده

ن او، و بيتي از بود، گويا براي فروزانفر يا كسي چو اي گفته   مرثيه سال پيش
  :آن را هنوز در خاطر دارم
  تو به هرجا روي، خرد آنجاست / كجا پرد، آنجاست بال مرغ آن

  
  . نيز شاعري است كه به هرجا رود،  شعر آنجاستييخو: بگوييد

 
  :خوانم كنم و مي كتاب از فراز و فرود جان و جهان را باز  مي

 
در زمينِِ   /نوارهانديم از سياهچالهاي كه / :ن كيشوت گفتد

هاي سياه راه فضا در  چاله / ات نوشونده خود را؛ذ /  از تاريخ پيش
پا كه از  /  .اسير خود نتوانند داشت / ديري  / فرازمان نيز ما را
  توانش مي / هاي آنسوي افالك نيز بر سر هرچه / خاك كنده شد

  / .گذاشت
و در عين حال .  است قدرت زباني هنوز آغاز نشده رسد كه نمايش به نظر مي
از نظر (كه چه فروتنانه ” گذاشت“و ” داشت“نگاه كنيد به قافيه  جا  در همين

: كرده است، و به چه بسا قوافي و هماهنگيهاي دروني خود را پنهان ) آوايي
و ” هاي چاله“، ”راه“و ” سياه” ، ”اسير“و ” دير“، ”افالك“و ” خاك“
از همه وارونه  ظي ديگر، و مهمتر ، و چه بسا هماهنگيهاي لف”هاي هرچه“

و  ، متناسب با گذشته و آينده، ”هاي سياه چاله“به ” سياهچالها“كردن و تبديل 
رو مهم كه اين تبديل، با تغيير آهنگ شعر، تأثير غريبي در القاي  بويژه ازآن

سنگين و كشيده است، ” سياهچالها“: و در فضاسازي صوتي دارد معني 
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وارهانديم از سياهچالهاي “:  گويد وقتي مي. چاالك ك و سب” هاي سياه چاله“
من هم گودي و عمق آن سياهچالها را  ، ”... از تاريخ كهن در زمينِ پيش

دينوسورها و همه   ييبينم و هم گامهاي سنگين و حركت آرام و بط مي
: گويد كنم؛ اما در سطر بعد كه مي موجودات و حيات ماقبل تاريخ را حس مي

، چابكي و شتاب و شنگي ”...هاي سياه راه فضا در فرازمان نيز ما را چاله“
  .شنوم بينم و مي ها را مي را، صفير پرواز هواپيماها و سفينه جامعه مدرن 

ام و باز هم  دهها بار اين شعر را خوانده. و چه شروع زيبايي براي ورود به تاريخ
  : را او خود گفته است چرايش . خوانم مي

  .هدف آرامشِ رسيدن نيست / م ديگر است هدف؛شادي گا
  !   برويم، اسماعيل جان، و درود بر تو پس

گذاريهايي، چه گريزهايي، چه شنگيها و  و چه اوج و حضيضهايي، چه فاصله
   ! چه تلخيهايي

كه اصالً هم (” اي عجب استادانه سروده“برويم، نه براي آنكه در پايان بگويم 
هاي   نيست و به سنجه اش زده  اتوكشيده و اودكلنبه آن  معناي استادانه 

، بلكه براي آنكه حظّ كنم، براي )نياز است    استاديش ديگري براي سنجش
كنم، براي  آنكه خندخندان بر   غرور  آنكه سرشار شوم، براي آنكه احساس

  . برانمخشك كشتي
  

   ـ فرانكفورت1994/ 1 / 6
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  سعيد يوسف
   فرآيند سرايششركت دادن مخاطب ئر

  ي وجوهي از شعر اسماعيل خوييدرباره
  
  
  
  
  
دانم كه دنبال كردن بحثهاي مربوط به تكنيك شعر، هم حوصله و هم  مي

خواهيم تكليفمان زودتر  كه ما معموالً مي خواهد، درحالي اي مي عالقه ويژه
 را شاعر خوبي  روشن شود كه فالن سخنران يا نويسنده باالخره فالن شخص

و . شمارد  را برمي كند يا عيبهايش داند يا بد، دارد از شعر او تعريف مي مي
اي را بايد در انتظار بگذارم يا به ديگر  حوصله متأسفم كه چنين دوستان كم

   بحثي حول و حوش بحث حاضر، در وجه غالبش. هايم ارجاع بدهم نوشته
ارزشگذاري، كه كار و تا حد امكان با پرهيز از (وجوهي از تكنيك خواهد بود 

  . )نقد ادبي نيست
لُب كالم و فشرده نظر منكران و “   به آنچه كه)1( از اين در گفتاري  پيش

 است اشاره كرده بودم، و گفته بودم كه از مجموع ييشعر خو“ معاندانِ 
توان بيرون كشيد كه هر يك را گروهي  حرفهاي اينان دو نكته اصلي را مي

   “: كنند عمده مي
بافي   اينها شعر نيست، فلسفه است، حرفهاي فلسفي است، فلسفهك ــ ي

    است؛
  بازي و لفّاظي است، نمايش آوري است، زبان  اينها شعر نيست، زباندو ــ 

  “ .قدرت زباني است
 كرده بودم نشان بدهم كه چرا، به باورِ من، اصوالً زاويه   در آن نوشته تالش

. ، اشكال دارد  بلكه با شعر در كليتشيي شعر خوبرخورد اين هردو گروه، نه با
گيرند، و،  جاي تعريف شعر مي اي از شعر را به اينها همه تعريف گونه ويژه
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اند، از زاويه   در شعر مخالف”بافي فلسفه “افزون بر آن، گروه اول، كه گويا با 
، و كنند نوع انتخابِ مضمون و محتواست كه مرزِ شعر و ناشعر را تعيين مي

دهند، حال آنكه شعر نه  گروه دوم گويا به نقشِ زبان در شعر بهاي كافي نمي
تواند در آن  تنها هنري زباني است، بلكه شايد تنها هنر زباني است كه زبان مي

به عنصر غالب نيز تبديل شود، و، از آن هم فراتر، گاه شعر حتّي چيزي جز 
نقاشي تنها به شكلي از ارائه رنگ شكلي از ارائه زبان نباشد، همچنان كه گاه 

 هرگز به اين حد افراطي ييو البتّه كه ما در شعر خو. خالصه ميشود
  . رسيم نمي

  
كنم آن نوشته را   آن حرفها را ندارم، و گمان ميييدر اينجا قصد بازگو

جداگانه بايد خواند، و جاي تأسف است كه از جانب برخي از كساني كه 
آمدند هيچ پاسخي نيامد كه به آن   پاسخ گفتن به آن برميقاعدتاً بايد در مقام
اي از آن نوشته، ضمن   اين بود كه بگويم در گوشه غرض. بحث دامن بزند

در غزل حافظ هم قدرت  “پرداختن به همين موضوع زبان، گفته بودم كه ما 
يم، بين آوري و هنرنمايي زباني مي بينيم، منتها از نوع خود حافظ؛ زبان زباني مي

بينيم و نه تالشهاي شاعر در مراحل  اما حاصل اين قدرت و هنرنمايي را مي
بينيم و نه چهره دردآلود زائو را در حال  نوزاد را مي. ماقبل خلق شعر را

، ”ما با هر دو شكل روبروييم“ يي و بعد افزوده بودم كه در شعر خو”.زايمان
بينيم كه شعر در حال  هم ميگاه ما برخي شعرها “  هايش يعني در ميان سروده

 روبروئيم، ” در حالِ سرودنييخو“ بلكه با ”سروده“اند، و ما نه با يك  زايمان
كار گرفته است  و اين حالت اخير را هم در مواردي آگاهانه و خوب و موفّق به

اي كه شايد تنها نتيجه پرداخت  گونه ، و در مواردي به)همچون شگردي(
   ”.ناكافي كار باشد

اي اشاره شده  وار و گذرا به نكته بينيد، در آن گفتار چنين اشاره مچنان كه ميه
 خالي از اهميت ييتوانست در شناخت شعر خو بود كه، درست يا غلط، مي

 هم كسي به من نگفت كه آخر فالني، يك  نباشد، اما حتي در مقام اعتراض



   
  

٢١٧ 

ه سند و نمونه و  و بدون ارائ چنين ادعاي گزافي، بدون تالشي براي اثباتش
   دارد؟ ييمثال، چه معنا

، ييجاي مروري كلي بر همگي جوانب شعر خو خواهم به در گفتار حاضر مي
كه البته كاري غير ممكن هم خواهد بود، همين اشاره گذرا را قدري باز كنم تا 

اي  منظورم را روشن كرده باشم، و روشن است كه هيچ حكم قطعي
طرح يك بحث و ارائه يك نظر است، و اميدوارم خواهم صادر كنم، تنها  نمي

بينند از اشتباه   ميييگويم خطا  و هم ديگر دوستان اگر در آنچه ميييهم خو
  . بيرونم بياورند

يعني چه و آيا اصوالً درست ”  در حالِ سرودنييخو“يا ” شعر در حال زايمان“
خوب “گويا معرفي كردن كه گاه هم ” شگردي“عنوان  است چنين چيزي را به

،  )كه چاپ هم شده (اي  خود در نامهييشده است؟ خو” كار گرفته و موفّق به
” كمال به“را شعري ” گزاره هزاره“در پاسخ اينكه من گفته بودم شعر 

شبيه به باران و رود دارند، ” شكل باز“كند كه برخي شعرها  يابم، اشاره مي نمي
تواند  ري كه شكل باز دارد نميبه گونه استخر و بركه، و شع” شكل بسته“نه 

اند و تا هميشه ناتمام  ”درراه“و ” ناتمام“گوهر  شكلهاي باز به“: باشد” كمال به“
اين البتّه شايد تعبيري ديگر و بحثي كامالً متفاوت ) 2 (”.مانند و درراه مي

توانيم بگوئيم كه شعرهاي  هررو، اگر اين تعبير را بپذيريم، مي باشد، ولي، به
در حال زاده “و ” در حال سروده شدن“، همه شعرهاي ”شكل باز “داراي
گويد كه در  در اينجا مي: انديشيده است  قبالً چنين نميييو البتّه خو. اند ”شدن

 به آنها يي را حذف كرد يا چيزهاييتوان بخشها شعرهاي داراي شكل باز، مي
چنين تفكيكي در  از اين، كه ظاهراً به  كه تا دوسه دهه پيش افزود، درحالي

قائل نبوده است، مثالً در برخورد به موج ) يعني شكلهاي باز و بسته (مورد شعر
توان  راحتي مي و به: از درون آشفته و پراكنده است... شعر اينان “: گويد نو مي

 از شعرهاي ديگران را ييها هاي آن را حذف كرد، يا پاره بسياري از پاره
هر شعر خوب يك ارگانيسم است كه هر پاره از حال آنكه . جاي آن گذاشت به

 ”...شدني نيست شدني يا عوض رو، حذف عهده دارد؛ و، ازاين آن نقشي ويژه به
 در سنّ كمال، يا هر دو، يي جوان است يا خوييحال، اينكه حق با خو) 3(
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يعني سخن جديد را تنها بايد مكمل سخن پيشين دانست و نه رد آن، بحث 
  . باري.  از اين از بحث اصلي به دور نيفتيم بهتر است بيشديگري است، و 

منظور من در اينجا اما در واقع چيز ديگري است كه چندان به شكلهاي باز و 
و منظورم آن چيزي هم نيست كه آقاي احمد . شود بسته شعر مربوط نمي

 گفته ييشعر خوه ي دربار) 1374 (كريمي حكاك در سخنراني خود در لندن
در بخشي از آن سخنراني، آقاي . اگرچه آن هم نكته درستي استاست، 

خواند و در  مي” هاي مدام و فرآيندهاي ناتمام شدن“ را شاعرِ ييحكاك خو
 ييفرآيندهاي ناتمام در شعر خو“گويد بسياري  مي” فرآيندهاي ناتمام“توضيح 

كشند   خواننده را به اين سمت و سو مي است كه در انتهاي بعضي از اشعارش
شوند براي به كام كشيدن  كه بقيه شعر را خود بگويد و به اين ترتيب دامي مي

ام و   بسيار ديدهيي است كه من در شعر خوييو اين يكي از شگردها. خواننده
گونه از  ولي گفتم كه منظور من اين” .دوست دارم كه به آن توجه بشود

  .هم نيست” ناتمامي“
 است و در مورد ويژگيهاي شعر ييويژگيهاشعر هر شاعر صاحب سبكي داراي 

 هم تا كنون مطالبي نوشته شده است؛ نه فقط كلياتي نظير اينكه ييخو
 رنگ فلسفي دارد، بلكه درباره بازتاب اين فلسفي بودن در زبان شعر  شعرش

 اشاراتي آمده ييهم، كه همانا كاربرد فراوان مصدر است وغيره، در نقدها
 ذكر ييميكنم ويژگي ديگري كه ميتوان براي شعر خوو حاال من گمان . است

كرد اين است كه خواننده در بسياري از شعرهاي او، به درجات متفاوت، خود 
گيري با مخاطب   شوق ارتباطييگو. بيند را شاهد پروسه سروده شدن شعر مي

آورد و از همان آغاز يا  حدي است كه شاعر تا به پايان رسيدن شعر تاب نمي به
   نيمه راه يا اينجا و آنجا و در هر گام، خواننده را وارد پروسه سرايشدر
  . كند مي
. شوند  مي دانيد كه ويژگيهاي سبكي با بسامد كاربردشان است كه مشخّص مي

هاي كاربرد  توانيد نمونه همچنان كه در شعر هر شاعر ديگري هم شما مي
 است كه ييگيري آن در شعر خوكار مصدر را ببينيد، ولي باال بودنِ بسامد به

در مورد اين .  ياد شود صورت يك ويژگي سبك شعرش باعث شده از آن به
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مثالً به .  در شعر ديگران قطعاً هستييها گويم، نمونه ويژگي هم كه من مي
  سرود آنكه برفت و آن كس“اين چند سطر از شاملو توجه كنيد، از ميانه شعر 

  : )1343، آيدا، درخت و خنجر و خاطرهدر مجموعه (” كه به جاي ماند
 

شگفت  / / ” ...از درون كاستن/ كاستن / كاهيدن  /   ـ كاهش“ 
/ چگونه / عيار الفاظ را / آمدم كه سپاهيمردي دست به شمشير، 

  ! ... تواند زد به محك مي/ /   قيمت مفهوم هريك  در سنجش
 

كارگيري مصدر از  بهآنكه  بينيد، بي در اينجا البتّه چندين مصدر هم مي
آنچه كه منظور من است، اين سبك و . ويژگيهاي سبكي شعر شاملو باشد
 براي رسيدن به رساترين لفظ يا بيان، كه  سنگين كردن الفاظ است و تالش

. در اينجا البتّه به نقل از شخصيت ديگري ميĤيد كه در شعر حضور دارد
 خود شاعر در كار سبك و مواردي هم هست كه نه به نقل از ديگري، بلكه

  : سنگين كردن است، مثالً
اينك  /  . گذرد گذرِ زمان است كه در من مي اينك موج سنگين

 /  . گذرد گذرِ زمان است كه چون جوبارِ آهن در من مي موج سنگين
از پوالد و      ييگذرِ زمان است كه چون دريا اينك موج سنگين
   )4(... گذرد سنگ در من مي

 
در ” شگرد“صورت يك  به” سنجشِ عيارِ الفاظ“ا هم شاملو از اين در اينج

كه معموالً  درحالي. ساختمانِ شعر استفاده كرده است، و البتّه كه با توفيق
رود اين است كه در ذهن خود يا روي كاغذ  انتظاري كه از يك شاعر مي

را خط بزند و اشكال گوناگون بيان را بيازمايد و بهترين را انتخاب كند و بقيه 
و به ياد يكي از شعرهاي جديد براهني افتادم ” خط بزند“گفتم  (.كنار بگذارد

را وارد شعر كرده، و ”  بزن خطش“كه در آن، خود اين خط زدنها و نيز فرمانِ 
  .) ابتكار جالبي است

 به درون ذهن او وارد يي، در بسياري از لحظات، خواننده گوييدر شعر خو
تا به انتخاب بهترين لفظ يا ” سنجد عيار الفاظ را مي“ار شاعر شود و در كن مي
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 خبري ييدر شعر خو”  بزن خطش“از فرمانِ . بيان يا تعبير و تصوير برسد
 استفاده  ترش گيرد، كه يك نمونه رايج  را چيزهاي ديگري مي نيست و جايش

ام و  دهجهت موضوع را پيچان شايد فكر كنيد بي. است” يا، يعني“و ” يعني“از 
در شعر و (  راييام بگويم يكي از ويژگيهاي زبان خو توانسته از همان  ابتدا مي

ميدانم، ولي من، اوالً، در واقع نه ” يا، يعني“كار بردنِ  افراط در به)  نثر هردو
ي آن  ”چرا“، بلكه با يييا ديگر معادلهاي آن در شعر خو” يا، يعني“با خود اين 

نچه كه در پسِ آن است، و ، ثانياً، اين الفاظ در همه است كه كار دارم و با آ
 به يك اندازه مورد استفاده قرار   و در همه اشعارشييهاي سرايندگي خو دوره

  . اند نگرفته
توجه ) 5 (از مجموعه زان رهروان دريا) 1347 (”2ميخانگي “به شعر كوتاه 

  : كنيد
چگونه /  : ببين  / ... يگانه بودن را /  : آري / يگانه بودن را، 

و / . سرايد مي/   در ذات خويش / يگانه بودن را /   قفقازي  رقص
  /... اين گروه پريشان / آه،/ اين گروه پريشان، 

 
 اي است از شعري كه، اگرچه احتماالً بسيار هم سنجيده هر لفظش اين نمونه

شاعر به . دهد انتخاب شده، اما خود را ناتمام و در حال سروده شدن نشان مي
 در انديشه است كه ييكند و گو  را جلب كرده اشاره مي اي كه توجهش نكته

كلّ اين شعر حالت يك . تواند آن را در قالب يك شعر بريزد چگونه مي
  . هم در آن نيست” يا، يعني“را دارد، در عين حال كه نشاني از ” تمجمج“

غالباً در بخشهاي معيني از تر، نه لزوماً در كلّ شعر، اما  در شعرهاي طوالني
آن به اين موارد تمجمج و جستجوي الفاظ و تعابير و تصاوير مناسب 

  : خوريم برمي
پر از  /  پر از هزاران راه،  /  ست  دشتي/  ديدم،  مي /  نخست، 
از / پر از من،  / : از هزارگونه جوان بودن /  سرشار بود  /  جوانه و 

كه فرصتي زيبا / يعني / بودم، يكه فرصتي زيبا م/  من، 
و من، كه پر / . تا دنيا شدن/ از هيچ بودن / توانستم باشم،  مي

مانستم سرشار از نياز به  اي را مي جوانه/  شده بودم از هرچه راه، 
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يعني ـ گيرم در /  ريشه گرفتن،  در خاك خويش/  روينده بودن و 
درست چون /  :  شدندرختي بزرگوار و توانا/   ـ  فرداي خويش پس

تر از عشق  با دلي تپنده/ در آستانه هر تندباد، /  اي  شكوفه بالنده
اي  چون غنچه / تَرَك با شما بگويم،  و يا، درست/  به زيبا شدن؛ 

/ ... جز آرزوي بامدادوشِ وا شدن / كه هيچ در دل او نيست / دلير 
  ) 6 )  (” از هيچ زندگينامه من پس”(

 
بينيد كه چگونه شاعر دست مخاطب را گرفته و  اره آغازين شعر ميدر اين پ

كنان،  تعابير و تمجمج” سنجشِ عيارِ“آيد و، ضمن   مي گام به گام با او پيش
  . به او بگويد” تَرَك درست“كوشد هربار مقصود خود را  مي

ن بينيد كه م بيشتر باري منفي دارد، و اگر مي” تمجمج“قطعاً توجه داريد كه 
 آن  برم، دليلش كار مي  بهييواهمه آن را در پيوند با شعر خو چنين راحت و بي

خواهم نشان بدهم چگونه او موفّق شده، اگر نه هميشه، دست  است كه مي
  . ، از يك عيب، هنري بسازد كم در بسياري از شعرهايش

د را ها، خواننده خو گفتن” يا، يعني“ها و  ام كه با اين تمجمج تا كنون گفته
اما چرا بايد چنين چيزي . بيند شاهد يا شريك پروسه سروده شدن شعر مي

توان به اين نتيجه رسيد كه شاعر از عيبي،  مثبت ارزيابي شود و چگونه مي
  هنري ساخته است؟ 

نخست اجازه بدهيد بگويم كه اگر هم به اين توافق برسيم كه اين هنر است، 
 بود كه اگر شعري از اين هنر عاري باشد، از روي، اين نخواهد هيچ ، به معنايش

 رو دارند تمجمج  هر هنري عاري است، و تنها راه درستي كه شاعران در پيش
ما كه تنها يك گونه شعر نداريم، و تازه در . گفتن است” يا، يعني“كردن و 
اي از شعر هم شگردهاي ممكن، براي سرودن شعري قرين توفيق،  هرگونه

  . اد خود شاعران زياد باشدتواند به تعد مي
اي  بندي خيلي كلّي بخواهيم شعر را، با همه گرماي عاطفي اگر در يك تقسيم

كه معموالً دارد، باز به دو نوع سرد و گرم تقسيم كنيم، شعر گرم از آن نوع كه 
زبان غلبه دارد، مثل شعر  ييدر كشورهاي گروه زباني التن و بويژه اسپانيا

ه، و شعر سرد از آن نوع كه در كشورهاي گروه زباني ژرمن لوركا و نرودا وغير
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زبان غلبه دارد، مثل شعر پاوند و ويليامز و آدن وغيره، شعر  و از جمله انگليسي
تر  شعر اين گروه، هم خود عاطفي. مزاجها تعلق دارد  قطعاً به گروه گرمييخو

 طبعاً از و. است و هم بيشتر در انديشه تأثيرگذاري عاطفي بر مخاطب است
كند كه در اين راستا سودمند و مؤثر   بيشتر استفاده ميييابزارها و شگردها

  . باشند
 چگونه زمينه ذهني مخاطب را براي اين نوع تأثيرگذاري عاطفي ييشعر خو
 و ييكند؟ در اينجا روشن است كه هيچ كاري با ديگرِ هنرهاي خو آماده مي
يره نداريم و تنها در جستجوي پاسخي هاي زباني و تصويرپردازيها و غ تردستي

 براي نيل به اين هدف، كه همانا تأثيرگذاري ييخو. براي پرسشِ باالئيم
كند كه البتّه تنها منحصر به او  عاطفي باشد، از برخي شگردها استفاده مي

. نيستند، حتّي اگر گاه چشمگيرتر و مكرّرتر از ديگران به كارشان گرفته باشد
 كنيم  طور مجرّد اشاره كنيم، ممكن است گاه احساس ها بهاگر به اين شگرد

كه اينها ديگر شگردهاي مطلوب زمان حاضر نيستند، همچنانكه شاعران 
 كنند كه دوران شعر  سردمزاج هم در مجموع ممكن است چنين احساس

. مدرن بيشتر به آنان تعلّق دارد و دوران شعرِ شديداً عاطفي به سر آمده است
آن است كه هر شعر جداگانه مورد بررسي قرار گيرد و به نقشي كه اما درست 

 داشته است جداگانه توجه شود،  هر جزء سازنده آن در توفيق يا عدم توفيقش
  .  آن اجزاء تعيين شده باشد  و در خأل ارزش نه آنكه پيشاپيش

  : يي در شعر خوييو اما مروري بر چنين شگردها
 براي ييمخاطب، بايد با او رابطه برقرار كرد، و خوبراي تأثيرگذاري عاطفي بر 

. ترين راهها استفاده كرده است ترين و مستقيم گيري غالباً از ساده اين رابطه
گيري خود شاعر است، و ما در تقريباً همه  يكي از طرفين در اين رابطه

اين شاعر، كه به تعابيري ديگر هم . بينيم  خود او را حاضر ميييشعرهاي خو
 ) 7 ( )و بر (است، در شعر خود نيز هميشه در” هميشه در صحنه“شاعري 

ممكن است برخي در اين واقعيت نشاني از خودخواهي و . صحنه حاضر است
 خود نيز از همان نخستين گامها گاه به يي ببينند؛ و البتّه خوييميل به خودنما
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 ساله 32  جوان،ييخو: صراحت گفته است كه آدمي خودخواه و مغرور است
  : گويد است كه مي

اختري از بيشمارِ اختران / خواهم،  خواهم، نمي خواهم، نمي من نمي
اندرين انبوه “كـ  ـ  / خواهم بپرسد ايني از آني  من نمي / . باشم

  ) 8 (....”يكسانان كدامين اوست؟
 

  : و در همان روزها اين بيت سعدي را
ورد آب زميني كه بلند هرگز نخ / : افتادگي آموز اگر طالب فيضي

  است 
 

 ييهاي خو گيرد در شعري كه البته هنوز هم از زيباترين سروده به ريشخند مي
است، و اگر غروري در آن هست بيشتر رنگ مناعت و آزادگي دارد، و در اين 

  : گويد شعر مي
زير / كه كويري سوخته در ظهرِ تابستان / چونان / ام،  تشنه

تف و تاب و  /  : بلند چون تنوري باژگونهبر / ي خورشيد  آتشبازي
افرازِ  با ستيغ گردن/ م، كوه را مانند،  وايستاده/ . سوز از او باران
  طالبانِ فيض/   هاي نوش ور شكفته چشمه/ / . پيوند غرورم آسمان
هيچم و /   را پايم؛  من بلند خويش/  : گو//  خواهند،  را افتاده مي

) 9(.فيضِ جوباران/ رسبزانِ پستي راست، هرگز مباد، آنسان كه س
/  

 
  : گويد  مي و درست دو روز بعدش
  /. خودپرستم من/ : به خدا مانم

 
  : خورد  پيوند مي و البتّه اينجا اين خودپرستي با سرايش

  ) 10. (سرايم تا عيان باشد كه هستم من مي
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 را هم  دشتدريج بيان و توجيه فلسفي خو و در سالهاي بعد اين خودپرستي به
كه دو سال بعد سروده شده، و ” انديش مرغِ مرگ“كند، مثالً در شعر  پيدا مي

 و انسانِ آرماني و آرمانمند  اندك اندك به خودمركزبيني انسانِ عصرِ رنسانس
  . شود تبديل مي

هاي خودخواهي و خودپرستي در شعر،  ها و نشانه منظور من اما نه بروز نمونه
 ييبسيار نادرند در ميان اشعار خو. ضورِ خود شاعر استطور ساده ح بلكه به
 حضورِ شاعر، به بيان يي كه قدري سرد و بافاصله و بدون خودنماييشعرها

اگرچه شاملو نيز به همين گروه . اي پرداخته باشند امري و وصف پديده
 كنم در ميان مزاج و به قبيله لوركا تعلّق دارد، اما باز تصور مي شاعران گرم

  : ”طرح“ باشد چون يياشعار او بيشتر امكان برخورد با شعرها
 

نشسته /  دريا /  . ست ديرگاه خوانده/  با گلوي خونين    /شب
فرياد / به سوي نور /  در سياهي جنگل /  يك شاخه /  . سرد

  /. ميكشد
 

  .  كه خود شاعر در آنها حضوري علني و آشكار ندارديييعني شعرها
شاعر تقريباً هميشه در شعر حضور دارد، و در موارد بسياري ، از يك سو،  پس

ساده هم نيست، بلكه اصوالً خود شاعر است، ” منِ“ تنها يك  حضورش
گاه . گويم گويد كه دارم شعر مي به صراحت در شعر مي:  استييشخصِ خو

 را در كارِ سرودنِ شعر، در خود شعر با مخاطب در ميان  دشواريهايش
. و بسياري اشعار ديگر” در امتداد زرد خيابان“نچنان كه در شعر گذارد، آ مي

آميزي است، و بويژه اگر شاعران  اين البتّه كار بسيار ير مخاطره و ريسك
 قطعاً منفي خواهد بود، مانند نقاشي  اش مايه چنين كنند، نتيجه كار و كم تازه

 طبيعت هم  باشد و اگر تصويري از  مدام ترسيم پرتره خودش كه كارش
 يياين تنها خودنما. اي از آن بچپاند  را همواره در گوشه كشد باز خودش مي

دانيد كه ما نقاشاني چون فريدا كالو را هم داريم  ولي مي. اي خواهد بود بيمزه
  . مانند است اند و هر اثرشان شاهكاري بي كه چنين كرده
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ر است، كه گاه، در از سوي ديگر، اما، مخاطب شعر هم معموالً در شعر حاض
شعرهاي عاشقانه، محبوب و معبود شاعر است، ولي در بسياري از شعرها هم 
همين من و شما، خوانندگان و مخاطبانِ عادي شعر، هستيم، و اين مخاطب 

طبعاً شعري كه شاعر در آن خود را به . گيرد مستقيماً مورد خطاب قرار مي
مورد خطاب قرار دهد و با او وارد مخاطب بنماياند و مخاطب را هم مستقيماً 
برخي از اين . تواند تأثيرگذارتر باشد ديالوگ و گفتگو شود، از نظر عاطفي مي

 ييگو: آورد ها نيز شعر را به صورت يك خطابه در مي مورد خطاب قرار دادن
گويد، سخني  خطيبي پشت كرسي خطابه قرار گرفته است و با شما سخن مي

و .  از ابزارهاي بياني شعر در آن استفاده شده استكه به صورت شعر است و
در عين حال شكل خطابه را هم دارد، با همان وسواسهاي يك خطيب براي 

 براي اصالحِ سخنِ خود و راه  تر و در هر قدم تالش كار بردنِ الفاظ دقيق به
  . بستن بر سوء تعبيرها

، ييان در شعر خوش كه اين خصوصيات، با همه چشمگير بودن اما، در حالي
 از شعر ديگران نيست، يكي از   او يا وجه مميزه شعرش يك مختص هيچ

برد، به صورت   كه براي تقويت همين خصوصيات به كار ميييشگردها
گونه، خواه به صورت مونولوگ  آن طرز بيان خطابه. آيد  در مي ويژگي كارش

ي به سمت جريانِ دروني باشد و خواه در خطاب به مخاطب، كافي است اندك
با اين . ها برسيم ”يا، يعني“ها و   رود تا به همان تمجمج سيالِ ذهن پيش

كند  كند، و كمك مي تمجمجهاست كه آن جريان سيال ذهن، طبيعي جلوه مي
از اين طريق . كه رابطه سراينده و مخاطب نيز نزديك، گرم و صميمي شود

روسه سرودن، بر تأثير عاطفي است كه شركت دادن خواننده يا شنونده در پ
و اگر خود . البتّه اگر آنچناني باشد كه بخواهد آنچنانتر شود. افزايد شعر مي

 تنها افزودن ضعفي ييشعر، شعري تأثيرگذار نباشد، استفاده از چنين شگردها
  بيني كه كارش  خواهد بود، همچون ذره  و دردي بر دردهايش بر ضعفهايش

  .  حسن را بنماياند و خواه عيب را است، خواهيينما بزرگ
توان به  مجالِ خواندن و بررسي كاملِ يك شعر نيست، ولي براي نمونه مي

نگاه كرد و به برخي از الفاظ و عبارات و ) 1356 (”زيرا زمين زمين است“شعرِ 
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گونه تأثيرگذاري  نيز برخي از وجوه ساختار شعر توجه كرد كه در خدمت اين
  : هستند
شود با چند نقطه   از نيمه يك خطابه آغاز ميييآغاز، يعني گو ست بيشعري ا

 و“و حرف عطف” :  
 

  ...  جانِ جهانِ من،  / اگر نيست  / و شعر چيست،  ...
 

تواند ايجاد كند، اين شعري درباره شعر  اما برخالف انتظاري كه اين آغاز مي
 در اين جريان ييبا همه سنجيده بودن هرآنچه كه در آن آمده، گو. نيست

 از  پس. پرد سيال ذهني، انديشه شاعر يا خطيب از اين شاخه به آن شاخ مي
 شود مخاطب   يافته كه مشخص درآمد شعر، چهار صفحه به اين اختصاص

رسيم به وصف عشق به زمين، تأكيد بر جاودانگي ماده،  شعر كيست، و بعد مي
و در . از هم تجديد عهد با آننفي خدا، وصف خوبيها و زيبائيهاي زمين و ب

گذار از آن آغاز بدين پايان، به اين سطرها و عبارات كه از بدنه شعر جدا 
 out ofطورِ  شان در شعر و به ام و همه را خارج از جايگاه طبيعي كرده

contextه كنيد  به دنبال هم ميآورم، توج :  
 

  ... اگر ...
  ـ به همين آساني؟ 

  ـ شايد، 
   همين دشواري؛ يا شايد به

  . فرقي نميكند
  ... باري
  ... يعني

  ... همواره، اما،
  ... زيرا كه

  ... زيرا
  ... يعني
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  ... يا، يعني، ...
  زآنسوي هرچه گفتن 

  گويم،  مي
  بار،  اين
  گمان ـ اگرنه به ناچار ـ  و بي
  ... حتّا

  ... آري،
  اين بار، 

  آري، 
  اين بار، 

  ... من با شما سخن خواهم گفت؛
  همه،   اينبا

  تر اين باشد  شايد درست
  كز سوي من نگفته بگيريد 

  تان نشنفته  وز سوي خويشتن
  ... كه
  ! اما، نه! نه! ـ نه

  : هيچ از شما مباد پنهان هرگز
  

  ... زيرا
  ... آري، شما
  ... آري، شما
  ... ويژه ـ  حتّا ـ به

  ) ... زان كه( ور
  وين را بگويم نيز، 

  هم در آغازِ كار، 
  ...   كاشكاي
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  ... از سوي من نگفته بگيرند اين را
  ... آري ...

  ... باري، اگر
  ... زان روست

  بسيار خوب، 
  : خواستم بگويم مي

  هنگام آن رسيده است 
  ... كه
  ... حتّا

  آري، 
  : خواستم بگويم مي
  ... زيرا
  ... زيرا

  ... همان، همانا،
  ... همان

  ... اما ...

  ... يعني ...
  يا، 

   ...يعني،
  نيست؟ 
  . هست

  ! باور كنيد
  ... و، باري،
  ! ... باور كنيد

  گفتن نبايد داشته باشد 
  ... كه

  ... كنم، اما، سوگند ياد مي
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  ... آري،
  سوگند ياد ميكنم، 

  ...باري،
  يا 
  ... حتّا
  ... راستي كه به

  ... تر بگذاريد بگويم ـ  يعني ـ درست
  ... يعني
  ... آري ...

  ! همين
 

، خود، آن را بسيار دوست ييدانم خو ين شعر، كه ميبراي بررسي ا
شد بسياري كارها كرد، و حتي اگر قرار بود اجزاء معيني از آن  ، مي)11(دارد مي

توانستند تصاوير شعر باشند، قوافي آن  را براي بررسي جدا كنيم، اين اجزاء مي
همچنان كه كار من، اما، .  باشند، وغيره اش باشند، اشارات فلسفي يا سياسي

كلمات و عبارات و جمالتي بوده است كه آنها ) بخشي از (بينيد، جدا كردنِ مي
را در خدمت آن شگرد ويژه، آن گونه ويژه از تأثيرگذاري، يا در خدمت 

اينكه آيا اينها در اين كار و در ايجاد اين تأثير موفّق . ام رتوريك خطابه ديده
ه در حوصله اين مجال اندك اند يا نه، بحث ديگري است ك هم بوده

 اين شعر ييبودند، آيا چرا بايد خو توان پرسيد كه اگر نمي تنها مي. گنجد نمي
دانست و از   مي هايش پرتمجمج را، در كنار چند شعر ديگر، از بهترين سروده

، از همروزگارانم، از آنها  هركس“گويد  شان مي دانست كه در حق  ميييشعرها
 ؟”! به نيكي ياد نخواهند كرد گمان، ازش به گمان من بيبد بگويد آيندگان، 

)12 (  
 را از  ممكن است من هم، بي هراسي از آيندگان، بگويم كه اين شعر خاص

دانم، اما، اگر هم چنين باشد، دليل آن را قطعاً در   نميييهاي خو بهترين
كه از  هم،  هايش  در بهترينييخو. استفاده از اين شگرد جستجو نخواهم كرد

هاي روزگار ما هستند، توانسته است از همين شگرد استفاده كند، و در  بهترين



   
  

٢٣٠ 

آغاز  هم، عيناً به همين گونه، شعري بي” غزلواره بدرود با سارا“: كمال توفيق
  :  از ميانه راه آغاز ميشوديياست و گو

  ... روم؛ ولي تو چه خواهي كرد من مي / : بسيار خوب
 

 تفاوت كار بايد در جاي  بينيم؛ پس  از تمجمج ميييها و در آن هم گونه
  . ديگري باشد

، ييترين دفتر شعر خو عنوان يك نمونه جديدتر به تازه در ضمن، اگر به
بينيم  ، توجه كنيم، مي)1997 ( عشق و چهره زيباي مرگ غزلقصيده آغوش

 شاعر، كه حتي” منِ“كه در عين حضورِ شورِ عاطفي و در محور قرار گرفتنِ 
 نيز، از خاطرات كودكي و بازداشت سياسي وغيره، در  اش  از زندگانيييبخشها

شود، و در عين نزديك شدن به جريانِ سيالِ ذهني ضمنِ   مي شعر منعكس
 را تمجمج  كنارِ هم چيدنِ تصاويرِ گوناگون، از آن شگرد ويژه كه نامش

رود جان و جهان نيز، در دفترِ از فراز و ف. گذاشته بودم كمتر استفاده شده است
تا نيمه ) 1352 (اي از شعرها، سروده شده در فاصله اوائل دهه ينجاه كه گزيده

بينم كه اوج استفاده از اين شگرد  اند، مي در آن گرد آمده) 1366 (دهه شصت
شاعرِ . يابد  مي  از آن اندك اندك بسامد آن كاهش دهه پنجاه است و يس

قاي كريمي حكاك، كمتر براي زماني دراز در بند ، به تعبير آ”هاي مدام شدن“
  . مانَد يك شيوه مي

 يا ييدهنده به شعر خو اميدوارم توانسته باشم درباره يكي از شگردهاي ويژگي
خواهم  و در پايان تنها مي.  از شعر او، سخني تازه گفته باشمييها ويژگي دوره
شود و نه به كار  نه كشف يك شگرد تازه افتخاري محسوب مي: بگويم كه

گرفتن يا نگرفتنِ يك شگرد به خودي خود عيب يا هنري است، همچنان كه 
در حال حاضر نه دانستن اينكه نخستين بار چه كسي از قافيه استفاده كرد 

و نه استفاده يا عدم ) جز اينكه اطالعي تاريخي است( اهميت چنداني دارد
آنچه كه مهم . دانيم  شعر مي خوب و بد استفاده از قافيه را مالك تشخيص

هاست، و يك شاعر  كارگيري اين شگردها و ابزارها و تكنيك است نحوه به
تواند، آنجا كه خواسته است و توانسته است، از هر شگردي با قدرت  توانا مي

  . تمام و در نهايت توفيق استفاده كند



   
  

٢٣١ 

  .  از تواناترين شاعران روزگار ماستييو خو
  . د ماستاز مفاخر شعر تبعي

زنِ شعر، گوهرهاي  و بادا كه همچنان و تا به روزگاران از اين درياي موج
  . شودتابناك زاده

  
  
  

  :هايادداشت
  
 1374، فرانكفورت، مهر 1شماره (، كه بعداً در گاهنامه ويژه شعر چاپ شد ”جدال با مدعي ثاني” .1
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Edges of Poetry 1 

(A book Review on the “Edges of Poetry”) 

 
Esmail Kho’i, Edges of Poetry: Selected Poems of Esmail Kho’i (A 
Bilingual Parallel Text in English and Persian), trans. Ahmad Karimi-
Hakkak and Michael Beard, Santa Monica: Blue Logos Press, 1995. 
Pp. [xxxv] + 350, $10.00 pb. (2005-C Oak St., 90405) 

 

 

 

Edges of Poetry, the title of this selection of poems 
by Esmail Kho’i, is intriguing. “Edges” signify 
borders, boundaries, that is, lines of demarcation. In 
short, they draw contours of a specific “ordinary 
local space” and its time coordinate as classical 
physics, say, may conceive it. Since boundlessness 
or transcendence, by definition, constitutes the 
realm of poetry, the title at first glance presents a 
contradiction and a paradox. It suggests seizing the 
unseizable in an imaginary margin, as it were. In 
this aporetic sense, the title acquires considerable 
provocative power and opens a window onto the 
understanding of the poems in the selection. The 
selection’s epigraph, “a momentary pause at the 
edge of a poem,” constructs a bridge between two 
seemingly unbridgeable literary activities: the 
poem’s characteristic atemporality and the act of 
reading’s inescapable temporality in the here-and-

                                                 
1  This review was contributed to JAAN E DEL E SH’ER by the author 
himself 
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now. Perhaps one may consider the former as a 
privileged moment of the latter. The effect of this 
transitory fusion of two temporal planes resonates 
in the poem “The Explosion of Autumn.” This 
poem provides the epigraph as an answer to an 
immense cosmic question: 

What is it about standing 

in this series of explosions  

of autumn 

 of time  

of the Universe— 

except 

a momentary pause 

at the edge of a poem, short or long 

an opportunity, as short or as long as a sudden sigh 

in the land of smiling sighs beyond the how and the 
why? (138) 

The poem’s space-time coordinates recall the 
contention of contemporary theoretical physics that 
“we have a local ‘space’ which may be ‘locally 
explicate’ but which gradually enfolds as we move 
along the locally ordered lines. To picture this we 
can say that ‘wherever you are’ may represent this 
‘ordinary local space’ but there will be a horizon in 
which this space ‘dissolves’ into an implicate order” 
(Bohm and Hiley 377). On the plane of the 
imaginary, the “implicate order” coincides with 
what phenomenology justifiably designates as the 
imaginal horizon of the poem. This imaginal 
horizon creates a zone of indeterminacy. The poetic 
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imagination dwells within this potentially infinite 
imaginal zone. Correspondingly, to adapt jazz 
musician Max Roach’s definition of the drum as a 
musical instrument, the poetic imagination makes of 
poetic language “an instrument of indeterminate 
pitch” (Talking Jazz 80). 

I would say that Edges of Poetry is a happy 
title to the extent that it squarely locates Kho’i’s 
poetry at the intersection of special modes of space 
and time. These spatio-temporal modes essentially 
and properly belong to the realm of poetic language. 
Consequently, the appreciation of Edges of Poetry 
demands that the reader comprehend the unique 
qualities of its poetic language. It is, above all, 
within the opaque folds of his poetic language that 
the poet’s more discernible preoccupations and 
insights are widened, deepened and, finally, 
occulted. This process of occultation renders 
Kho’i’s poetry of great significance and value 
beyond its topicality—historical, political, or 
otherwise. 

In a general and somewhat arbitrary way, 
one may divide Edges of Poetry into three parts: 
youthful poems (I 96 1 - 1968), poems of personal 
and social concerns and their interconnections 
(1969-1984), and poems written in exile, which 
primarily reflect the experience of displacement 
(1984-1994). Their thematic range covers a wide 
spectrum of lyrical, philosophical, metaphysical, 
social, and political poetic concerns and 
meditations. For me, the youthful poems, which the 
French language so aptly designates as oeuvres de 
jeunesse, manifest much charm and significance. It is 
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so because they provide the reader with models of 
poetic language and form, in my view that the poet 
later extends to far more expansive, more 
ambitious, and more abstract domains of poetic 
expression. Consider the most compressed poem in 
the selection, translated as “Sketch I.” It offers an 
apt example of the poetics of Edges of Poetry as a 
whole: 

The joy of a rain drop 

and its sorrow in a swamp. (40) 

The poem’s title in Persian is Tarh (1), which, 
translated literally, means “Pattern (I).”  In its 
original meaning in Persian, I find the title revealing 
and consequential. To discover at least some of the 
revelations and consequences it contains, one has to 
pose a double question: What are the constitutive 
aesthetic components of the poem and how do these 
components serve as a foundational stylistic and 
thematic prototypical pattern, Tarh (1), in the later 
poems? The most manifest aesthetic characteristic 
of this poetic Tarh is no doubt its radical economy. 
The poet would have found it inordinately difficult, 
if not indeed impossible, to further radicalize this 
economy without falling into silence. The poem 
inclines toward an absolute minimalism, which 
approximates silence. The poet has stripped away 
all but that which is most elemental and essential to 
his own unique vision. He considers what he does 
not say as necessary as what he does say. All that is 
ornamental and decorative has been ruthlessly 
excised from the poem and given over to the silence 
that precedes its utterance, from which the poem 
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issues forth and to which it presently returns. 
Silence serves as the poem’s fertile womb, its point 
of conception and departure. Each act of reading 
resurrects it in the realm of poetic utterance and 
signification(s) and redirects it eventually to its 
resting place that is primordial silence. The silence, 
which constitutes the beginning and the end of the 
poem, invests the poem with its temporal 
dimension. 

The spatial counterpart of this generative 
silence is the invisible or the void from which the 
images of “a rain drop” and “the swamp” spring up 
and then quickly disappear, leaving their vivid 
outlines in the imaginal space. Nevertheless, in 
conjunction with the reading act and by implication 
and extension, they create a universe, whole and 
entire unto itself. The horizon of this poetic world 
limitlessly stretches backward and forward in space 
and time. It is a world whose genesis is reenacted in 
each reading in which its intuitive and conceptual 
disclosures are recognized. 

It is of interest to see how, representing 
different themes, this prototypical pattern repeats 
itself in a slightly enlarged form in the following 
two poems, “Child”: 

Between you and me there are a thousand valleys. I 
remember a secret overhead— you resemble a poem 
not yet composed. (42) 

And “Song”: 
The sky’s nocturnal splash is beautiful as is the 
desire 

of a glow worm 



JAAN – E- DE -L E-  SH’ER:. Edges Of Poetry 

238 

seeking its own sky in dirt. 

But I like my own lantern better. (44) 

This meiotic strategy evidences an extraordinary 
development in the 20th-century Persian poetic 
discourse. I would suggest that Kho’i follows this 
aesthetics of meiosis even in his long poems in 
which the prototype serves as a primary poetic unit. 
I would suggest that these units in their aggregate 
act in Kho’i’s poetry as short modal pieces known 
as gushe-ha operate as basic ensembles in various 
modes of traditional Persian music (dastgah-ha). It 
would be fair to say that even some modernist 
Persian poetry often suffers from overly-refined 
scroll-work. They are as dense and elaborate as the 
floral and geometric designs that characterize the 
dense tapestry of the classical Persian decorative 
arts. Kho’i’s poetry places itself on the other side of 
such works of poetry-not sheerly as an act of 
defiance and refusal but rather as a matter of 
individual style. 

In their helpful introduction, the translators 
appropriately place Kho’i’s poetry in the modernist 
tradition established by poets such as Nima Yushij, 
Ahmad Shãmlu, Mehdi AkhavAn-Säless, and 
Forugh Farrokhzãd (the young poet who would 
have been Kho’i’s coeval had she lived), whose 
death he mourns in “From Forugh’s Grave” (48). 
Behind them all stands the towering figure of 
Hafez, who, like Shakespeare in English-speaking 
countries, stalks every Persian poet in dreams as 
well as day-dreams. Kho’i acknowledges this 
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inevitable preoccupation with Hafez in “Return to 
Borgio Verrezi” (256). 

To the degree that the minimalist structures 
of Kho’i’s poems, even the long ones, anchor them 
squarely and permanently between primordial 
silence and the void, one may situate them within 
another sphere of poetry as well. Since I designate 
the ensemble of these minimal structures as the 
aesthetics of meiosis, for me, they are reminiscent 
of the poetry of William Cabs Williams in the 
United States and of Guillevic, Francis Ponge, Paul 
Eluard, and Jacques Prévert in France. Other 
readers of Kho’i’s 5 poems may decide to what 
degree his poetry is reminiscent of poems in their 
own particular culture of poetry. 

I say “reminiscent” because I liken Kho’i’s 
poetry with the poetry produced by other poets in 
cultures other than his own. The questions of 
influence and comparison, as attractive as they may 
seem, properly belong to the more rigorous field of 
comparative literature. One may legitimately 
undertake such work in due time. For now, 
however, Kho’i’s poetry confronts us with enough 
exigent complexities on its own ground. For 
instance, in his shortest and simplest poem, the 
paradigmatic “Sketch I,” the poet creates a delicate 
but holistic world in which the subject- object 
dichotomy tends to be dissolved in the joy and 
sorrow ascribed to a drop of rain. The poet affects 
this dissolution by using objects as affective or 
mnemonic correlates of human subjectivity in his 
poems; for example, the kite and mulberry tree in 
“Getting Adjusted” (34). This poetic operation is 
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not, strictly speaking, coincidental with a mere 
practice of poetic animism, with which the reader 
may already be familiar. It operates at once more 
narrowly and more broadly than poetic animism in 
as much as it does not attribute a soul to objects. It 
poetically endows them with an affectivity that is 
the “objective correlative” of the feelings of the 
poet in the poem. In an unusual reversal of this 
process, in the last poem in the selection, “Pine 
Lady,” the poet integrates the arboreal into the 
human and completes his total vision of the human 
and the nonhuman. The two processes lead to a 
dialogue between the material, vegetal, animal, and 
human worlds that are permanently in a state of 
improvisation, change and transubstantiation. As 
Ben Sidran observes about jazz, at the heart of 
Kho’i’s poetry one comprehends the profound 
contradiction that “nothing is what it appears to be, 
but everything is exactly what it is. There are no 
secrets and that, of course, is the secret” (Talking 
Jazz 6). There are no secrets, but there is a constant, 
mysterious, and universal process of 
transubstantiation. There is subtle differentiation to 
be made here between a secretive universe of 
deceptive appearances and a dynamic universe of 
transformation in the process of becoming—
however counterintuitive that may seem. 

As Claude Levi-Strauss has pointed out, this 
mode of dialogue, now lost and forgotten as a vast 
dwelling place of knowledge, is the very source of 
mythology. This loss is immeasurable because, as 
Levi-Strauss points out, “no situation seems more 
tragic, more offensive to the heart and mind, than 
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that of humanity coexisting and sharing the joys of 
the planet with other species yet being unable to 
communicate with them” (139). It is in this sense 
that one may claim that Kho’i has resuscitated the 
ancient mythological sources in his poetry and has 
given them novel forms. His poetic myths restore to 
us the ancient “joys of the planet.” 

One of the consequences of this communion 
and transubstantiation is that it considerably 
augments the connotative range of Kho’i’s poetry 
on the philosophical, metaphysical, and social 
planes by enriching their semantic fabric. This 
enrichment, in itself and alone, results in a poetic 
discourse that distinguishes itself in multivocity or 
plurality of signification that comprises the ever-
receding horizon of lasting poetry. Human 
subjectivity and a type of poetic quasi-subjectivity, 
vested in the nonhuman in its various 
manifestations, make up the two poles of an 
intricate dialectic in Edges of Poetry. This dialectic 
gives the feel of an enormous depth and mystery 
one feels in reading most of the poems in the 
selection. Even in the droplet of a poem, “Sketch 
1,“ the poet speaks of the “joy of a raindrop” and 
“its sorrow in a swamp.” He surrounds the raindrop 
with an inner-world in itself, what Martin 
Heidegger appropriately calls Innenwelt. Thus a 
raindrop is capable of experiencing the joy of purity 
before it reaches the world of innumerable other 
drops of rain in a swamp, or its own particular 
Umwelt. It then experi- ences the sorrow of 
contamination, stagnation, and putridity in fetid 
waters of a swamp—a “mordab” in Persian, with its 
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poignant suggestions of watery death, decay, and 
decomposition. And yet the whole operation goes 
beyond the limits of traditional animism in Persian 
literature and provokes wide expanses of abstract 
thoughts. Here, again, one imagines hearing echoes 
of the French poet Jean Follain with an equally 
imagined Persian accent. I must, however, 
emphasize again that I do not mean to imply any 
direct influence whatsoever in this comparison. I 
merely wish to convey that the associative range of 
Kho’i’s poetry is enhanced by its deeply rooted 
adaptation that makes it receptive to a general 
reader-response reading. 

On the lexical and syntactic planes, Kho’i’s 
poetry in Persian discloses a quality that I can only 
describe, by extension, as “Persianophone.” I 
borrow this term from Jean During, who applies it 
to Persian traditional (sonnati or asil) music (19). 
As in the case of Sadegh Hedayat’s fiction and 
Nimã Yushij’s poetry, Kho’i’s poetry appears to be 
intentionally divested of words that do not have a 
Persian etymology. His poetic diction has a Persian 
“ring” to it, so to speak. It is a diction that gives the 
poet’s voice a certain timber, specificity, and, 
therefore, discernible oral nuance. He sounds 
Persian. I believe this is one of the principal 
elements of Kho’i’s style. To put it somewhat 
differently, how Kho’i relates to Persian as a 
language and what he does and does not do with it 
are essential to his poetry and poetic style. The 
reverse of this formulation is also equally true: 
What Persian, as an enormous symbolic reality, 
does to him and to his poetry characterizes both. 
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Here I differentiate between Persian 
(historically pertaining approximately to the 
provinces of Mazandaran, Teheran, Kashan, 
Esfahan, and Fars) and Iranian. I would also add 
that Kho’i’s diction belongs neither entirely to the 
demotic nor the traditionally poetic spheres in 
Persian. He has forged his own particular language. 
His is a language of intense and gripping aural, 
visual, and multivocal features. The Persianophone 
lexical and modernist syntactic elements of his 
language mostly permeate Edges of Poetry in its 
Persian text. These elements modify, transform, and 
often bypass most of the accepted poetic norms of 
both traditional and modernist Persian poetry. 
However, through the alchemy of his poetic 
enterprise, Kho’i brings together the old and the 
new aesthetics in Persian poetry in a regressive-
progressive movement. It is a contradictory and yet 
fruitful dialectical movement. Breaks and 
connections with the past clash and burst forth in 
Kho’i’s poetry like shooting stars in a clear night 
sky—a sky that is both ancient and forever present. 

The reader who reads Persian may react 
intensely to the Persianophone musicality of Edges 
of Poetry. It is a delight to recite some of the poems 
aloud. They sound highly musical and pleasant to 
the ear. Their recitation brings to mind the title of 
Mohammad Ali Jamälzädeh’s story Fãrsi Shekar 
ast (“Persian Is as Sweet as Sugar”). This musical 
quality reaches fullness in many poems in Edges of 
Poetry such as in “Moments More Bitter Than 
Khayyam’s” (I 16), which may well have been 
called “Edges of Sorrow” or “Translated from 
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Sorrow.” The poem evokes aural impressions of a 
well-articulated, precisely-phrased melody. Like 
notes in the traditional Persian musical scale 
naghmet, its sonorous qualities are arranged with 
the help of the ear. Accordingly, it conjures up the 
auditory sensations of a tune hummed in Shur, that 
fundamental mode in traditional Persian music that 
is the repository of the reedy music of the human 
condition. A poem such as “Love” (148) is a 
veritable invitation to sing it in the manner of 
traditional vocal Persian music (avaz). The 
vocalization of the poem in the avãz mode will 
allow the poem to take on its full spectrum of 
conscious and quasi-conscious hues in the dark 
mystical atmosphere that avaz so richly produces. 
One can hear it given life by the unforgettable, 
inspired voice of the Persian singer Parisã. Given 
this new life, it resounds in the imagination with an 
overwhelming sense of desire and the death of 
desire beyond which nothing but oblivion resides. 

The musicality of the poems in Edges of 
Poetry, considered concurrently with their lexical 
and semantic qualities, may be regarded as an 
aesthetic organizational principle as well. The open-
ended improvisations and amplifications of such 
units and their thematic variants create a valuable 
repertoire that gives birth to a poetry of exceptional 
wealth which rarely repeats itself. One may 
compare it to the radif, the art of traditional Persian 
music, which “applies the principle of nonrepetition 
in the heart of a repetitive system” (During 17). I 
should think that this mode of approaching Edges of 
Poetry would be most useful to readers who read 
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Persian and may be familiar with traditional Persian 
music or the art of improvisation in jazz. 

It is not at all my intention to reduce the 
poetic depth and thematic profundity of the poems 
in Edges of Poetry to a few aesthetic responses and 
theoretical remarks. Commentaries on a poem such 
as “In the Explosion of Autumn,” “The North Too,” 
or each of the “Lyrical” poems may require the 
space of essays, which the publication of this 
selection may encourage in time. In the meantime, 
my brief introduction to this large body of poems 
attests to the considerable poetic virtues of Edges of 
Poetry. For that reason alone, Edges of Poetry 
offers a discourse of great potential value for further 
appreciative reading, meditation, and serious study. 
One hopes that it may also engender other 
translations of Kho’i’s poetry. 
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Outlandia 2 
An  Introduction on the “Outlandia”  Selected 
Poems of Esmail Kho’i [A Bilingual Parallel Text 
in English and Persian], Selected and Translated 
by Ahmad Karimi-Hakkak and Michael Beard.)   

 

 

This collection of poems by Esmail Kho’i 
radicalizes the concept of poetry’s irreducible 
originary absence. It provides an occasion for a 
general meditation on the language of poetry itself. 

More specifically, one may consider it as an 
invitation to contemplate language as the 
omnipresence of absence. To put it somewhat 
differently, my own reading of the poems in this 
collection elicits the question: Where are we 
precisely when we are in the presence of the 
immense reality that we call language in a literary 
text? While the answer is in no way obvious, it is 
clear that are primarily in the presence of absence. 
Except in its most limited demonstrative ground as 
ur-language, absence is the primordial generative 
ground of language. Within the infinite interstices 
of absence language evokes the presence of the 
unnamed and the as-yet unnameable objects that 
make the horizon of our psychical and physical 
world. It does so as a system of signs that represents 
them symbolically through oral and scriptural 
processes. 
                                                 
2.  This text was contributed to JAAN E DEL E SH’ER by the author 
himself 
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In our experience, all origanary grounds partake of 
the dimemsions of the mysterious and the sacred, 
that is, of Being and Nothingness. Absence and its 
coextensive silence in relation to Being in language 
are no exception to this experience of the occult 
nature of origins. Absence and silence demarcate 
the site where language creatively surges forth, 
doing its God-like work and plunging us deeply into 
mysteries. In this collection, the poem “A Boast” 
clearly bears witness to this fundamental truth as 
being self- evident: 

Is it not true that, in the beginning 

The word was God  

that, in the end  

            the word is God? 

I don’t see why you are surprised  

surprised at what? 

What justifiably surprises is the omnipotence of 
magic circles drawn by language around Being, of 
language laying the foundation of the “dwelling” 
place of Being, to use Martin Heidegger’s 
terminology. Therefore, the work of language in its 
many forms, including mathematical languages, 
properly delineates the human reality in its 
asymptotic brush against the infinite and the divine. 

Now, the inescapable economy of literary 
language generally deepens the unlimited creative 
potential of absence as nonpresence in the standard 
language. This economy clearly presents itself at 
first glance as an impossibility and yet an 
unavoidable necessity in poetry, because poetry 
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requires that a mere few words conjure up a world 
whole and entire. It further demands that this world 
provide riches in new patterns of perception and 
signification. What we experience in the language 
of poetry is, then, a form of absence and silence that 
may be so acute as to intimate not only Being as the 
fullness of presence but also, and particularly, 
Nothingness as absolute absence and ground zero of 
presence. One may consider a poem as an 
invocation of the originary absence and silence that 
is invested in language as a heuristic and epiphanic 
principle. It is such an exigent poetic enterprise that 
its pragmatics compel the poet to say: 

The way I spill over the throbbing vessel of my soul,  

the way I butt my antlers 

so madly 

against the fortress of language 

I don’t see why why you are surprised 

 to see that at times 

an air-hole seems to open 

through my words 

and through it a shaft of light  

 shines forth from my soul   

onto your world 

such that in its ethereal glow   

your skies 

assume form 

and meaning. 
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Thus the double undertakings of writing and 
reading a poem force us to be attuned to this world-
making linguistic operation of the poem as it makes 
itself manifest as “a shaft of light,” which shines 
forth at the crossroads of Being and Nothingness. It 
is then that our skies “assume form and meaning.” 
We catch a glimpse of ourselves in the poem as 
being suspended between the radiant skies and the 
dark earth, between knowledge and nonknowledge, 
between past and present, between our future and 
our death and disappearance. It is a highly 
privileged moment of epiphany and prophecy that 
resonates in its plus and minus values in the 
registers of the calculus of the poem’s presence and 
its absence. What is present to the reader is the 
poem in its symbolic scriptural form as a 
shimmering and indeterminate reality. What is 
absent is the text’s repressed absence, its unsayable 
or its unconscious - which is considerably vaster 
than the horizon of objects it evokes in any given 
reading of it. 

Kho’i’s exilic poems further intensify the 
repressed dimension of poetry’s absence. Some 
poets, truly authentic poets, by the very nature of 
their absenting craft, are already outliers or 
outlanders in an “outlandia” or hinterland of their 
own choosing. They work devotedly at developing 
experiential and poetic outposts. They do so either 
suddenly (as was true, for example, of Forugh 
Farrokhzad in Iran or Nerval and Rimbaud in 
France) or slowly, deliberately and meticulously (as 
did Baudelaire, Mallarme, Holderlin). Such poets, if 
successful, may manage to be homeless even in 



JAAN – E- DE -L E-  SH’ER:. Outlandia. 
 

250 

their own homeland, to feel like a stranger, an 
enfant terrible, or a “bad boy” or “bad girl.” Briefly 
put: they become perpetual aliens, displaced 
persons, misfits. It is in the nature of their art to 
defy borders and boundaries that confer a sense of 
belonging. 

Admittedly, the situation of poets in 
voluntary or involuntary exile is, objectively, more 
complex. Away from the nurturing fountainhead of 
the primal resources of their mother tongue, such 
poets constantly find themselves coinciding with the 
absolute absence preceding a poem’s birth - a 
moment that will forever remain a desire for Being 
in absence. Such moments of poetic conception are 
simultaneously one of authenticity and extreme 
torment at the end of a series of ontological and 
poetic reductive absences. So absence becomes a 
painful hyper-reality that permeates everything in 
their surroundings. The corresponding spatio-
temporal dimensions to such a moment are long 
expanses and of memory whose capital I would call 
“creative nostalgia.” In creative nostalgia the 
trauma of awayness and of non-presence that cause 
homesickness may provisionally be alleviated or 
healed. It allows musicians, fighting cocks and 
mulberry trees to float around ill a mnemonic and 
phantasmagoric Gestalt that often delights poets as 
much as painters such as Marc Chagall, Salvador 
Dali or Joan Miro. In creative nostalgia -- away 
from the motherland and, above all, the mother 
tongue - the poet’s soul or psyche avoids 
disintegration through the marvelous (in the 
etymological sense of that adjective) syncretic 
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means of sustaining itself in an “inlandia” of 
memories, so to speak. This “inlandia” is the 
counterpart of “outlandia,” in which a poet in exile 
may indeed survive in an imaginal homeland: 
creative nostalgia. 

For the poet, this new homeland may be no more 
than a primeval dream, an ever-receding horizon of 
yearnings for a paradise lost, which is now only 
recuperable unconsciously and is dimly recognized 
as such. It may reverberate in the archaic melody of 
the mother’s soothing words to her child, which still 
remains dormant in he lattices of lexical and 
syntactic structures of poetic language. This 
haunting melody breaks through “infantile amnesia” 
and allows t he poet to rediscover the oceanic 
oneness and wholeness with the mother in the 
mother’s voice as music and poetry of childhood. A 
specifically geographic motherland only presents 
the objective pole of this paradise that we all 
experience as lost forever except in its unconscious 
traces in the lengthening shadows of our memories. 
In that crepuscular world the mother’s voice and 
body and the motherland and the mother tongue are 
indistinguishable. So creative nostalgia reproduces a 
true psychical motherland, where all space and 
time, past and present, may be restored, 
reappropriated, redeemed. I would simply add: the 
past and present, however subliminally, constantly 
project themselves toward the future in creative 
nostalgia as a deep-running river of hope. If one 
believes in this restorative concept of creative 
nostalgia, as I do, it refuses to incorporate its doxa 
as a regressive phenomenon, which makes us all 
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inmates in the prison house of a fixation or 
obsession that borders on the pathological. To the 
contrary, in this new formulation of it, creative 
nostalgia lays claim at once to the pastness of the 
past and the presence of the present as well as the 
futurity of the future. And it does so in a subtle and 
intricate integrative constellation of seemingly 
contradictory inner and outer realities. 

In Outlandia, as a whole, one may locate a 
generative metaphor for creative nostalgia, as I have 
defined it, in “Spring Cleaning.” I would suggest 
that the poem in its entirety evolves and finally 
realizes itself as such a metaphor. It begins with the 
autumnal sadness of, say, Edward Elgar’s “Cello 
Concerto,” with its eloquent but inescapable 
revelation of nostalgia in all its ordinary and well- 
known significations. This concerto in its splendid 
and magisterial sonority fills our senses with the 
feeling that “everything good and nice and clean 
and fresh and sweet is far away, never to return,” 
and so does the poem: 

I straighten the dark chamber inside 

in preparation for the joyless festivity that is mine 

at the anniversary of so many years at the threshold 
of old age. 

Now the Iranian rite of spring cleaning is a 
preparation for the new year’s feast (Nowruz). In 
the poem, it anticipates “the anniversary of so many 
years” - albeit that it will be a “joyless festivity” in 
exile and an anniversary “at the threshold of old 
age.” Rut still and all, it remains a ritual of 
cleansing and purification in anticipation of a 
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redemptive future. At the very moment when all 
“memory and desire” appear to have vanished and 
nothing but “hollow emptiness” remains, the poet 
preternaturally partakes of the wondrous by his 
reliance on the “non-beings” and “imagined 
realities” of his poetic world of presence in absence 
- his own unique kind of sorcery that is creative 
nostalgia. He makes an appeal to the coming of 
spring as the womb of a cyclical rebirth, of a 
repository of  benign and consoling memories of 
seasons past and desires renewed. The upshot of 
this sub-conscious prayer is that it imperceptibly 
seems to heal, outwardly and inwardly, the poet’s 
wounds, mend his broken world and restore to it, at 
least momentarily, its lost but inextinguishable 
bright light: 

And now 

in the end 

my fruitless effort 

enlightened by your eager, knowing smile  

a path to my heart’s crevices, like soul 

or like a shaft of light in a cold, grave-like 
catacomb  

has put a golden butterfly on the palm of dark 
dampness. 

That “golden butterfly on the palm of dark 
dampness” is the poetic 

correlative of the salutary psychical process which, 
for me, designates 

creative nostalgia and constitutes the matrix of all 
creative activity. 
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The poet further attests to this miraculous healing: 
And suddenly my awareness: 

lightning laughing at the innocence of my 
soul 

and the roaring laughter of my yielding 

overjoyed 

Wishing that you were there to see me  

this minute 

how I find myself 

in the dappled chiaroscuro of this confusion 

broom in hand 

working on a spot of light 

    on the rug. 

“Spring Cleaning” is a hard diamond of a 
poem that inscribes itself on the body of the poet’s 
language as a metaphor of hope within a nostalgic 
vision. He works, broom in hand, “on a spot of 
light.” The transformative alchemy of this hope-
diamond yields itself only after a fierce hand-to-
hand combat with the language of despair. 
Simultaneously tragic and joyous, the poem etches 
the reader’s mind as an act of Sisyphean triumph, 
that is, a going - beyond, an admirable, transcendent 
effort. In so doing, it distinguishes itself from all 
that is excessively sentimental and maudlin the 
current exilic Persian poems. The maudlin, the 
sentimental and the topical, as comforting as they 
might be for the the poet, rarely, if ever, stand the 
test of time. 
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Any poetry worthy of its name demands that 
its hermeneutics be open-ended. For my part, 
however, I would reiterate and emphasize that, in 
one way or another, all the poems in this collection 
bring me to the following conclusion: Creative 
nostalgaia repeats itself in the nuances and 
complexities of its variants in Khoi’s songs of exile, 
working its poetic cure with greater or lesser 
success in all of them. For example, it splendidly 
succeeds in a poem such as “Gift,” in which a 
package arriving from Iran, smelling of 

herbs and camphor, of the shroud and death, can 
still “set to flights t he birds/ of sudden 
recollections/ in the air over my homeland.” or in 
the first of the two “Lyrical” poems, where the 
poem’s persona requests that his beloved raise 
herself higher and “grab a lump of sugar/ out of the 
sugar-cup that is the moon/ and sweeten/ the black 
coffee of my cares”; and in the second one, in 
which the poem’s persona declares that “where the 
hollow that marks your head/ revives in me balmy 
memories of my one-time sojourn in the valley/ that 
was my paradise.” 

The creative principle of nostalgia, however, 
falls short of ushering in a potentially shining new 
horizon in some of Khoi’s (exilic poems. A certain 
viscous despair in them seems to totalize itself as a 
vision of unsparing annihilation. The messianic and 
phantasmagoric appearance of the last Imam (the 
Absent Imam), on judgment day, at the heart of 
“Return to Borgio Verezzi” offers an almost 
counter-model to the valorized and privileged 
moment of creative nostalgic transcendence. It 
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rushes forward in such a torrent of unbound 
violence and pessimism in the child’s ironic vision 
in the poem as to be soul-numbing — not only to 
the child’s grandmother, whom he intends to 
frighten and who is understandably frightened, but 
to the reader as well: 

 
“I dreamed again the last Imam had come. 

He came without a head 

and his neck was a fountain jetting blood. 

I recognized his horse Zoljenah, 

and his sword Zolfeqar 

 and it seemed 

of all his countless 
followers 

he didn’t find a single one 

upright or honest.” 

And this visionary annihilation of the human world 
continues to grow in its dark and bloody intensity. 
The child’s hallucinatory image of the last Imam, 
himself a victim of gruesome violence in an utterly 
corrupt world, delineates impossible salvation. In a 
general sense, “Return to Borgio Verezzi” is a 
negation of the apocalypse. It is tantamount to a 
hellish return to the “tunnel-mouth darkness” where 
“the train becomes a coffin” speeding toward 
complete alienation and loss of self in “Outlandia.” 
The “tunnel-mouth darkness” seems to imply a 
journey back to the womb, but not as a prenatal 



JAAN – E- DE -L E-  SH’ER:. Outlandia. 
 

257 

paradise lost but instead to the unthinkable 
nothingness of preconception and rebirth into hell. 

It is a part of the frightful nature of 
“Outlandia” that its very paradisiacal quality serves 
as a mnemonic device that dredges up such archaic 
fantasies of decapitation as metonymies of 
deracination. These metonymical operations are no 
doubt psychical avatars of the loss of self for the 
exile. They are fearsome to such an extent as to 
compel the poet “to say farewell/ to this paradise” 
and wish to “go back to [his] hell -- / [his] 
homeland.” Yet, in the end, it is on the other side of 
the despair of “The Soul Oppressed by Exile” and 
the chilling admission of “What a Sense of Being 
Lost!” that the nostalgic yearning leads to 
enchantment of memories and enables the poet to 
say, in “By Memory Window”: 

This window won’t stay closed. 

So what if 

the weather outside 

is cold 

cold and wet from heavy breathing in this dense 
forest 

and brown from the intensity of all this autumn. 

And it is indeed because “this window won’t 
stay closed” that a view of immensities of hope 
shapes up as a horizon of possibilities This hope 
appears as the “clearing” where human aspirations 
may be regarded as potentials to be fulfilled. In 
short, it is all a matter of being lost and then being 
found, of being destroyed and then rising Phoenix-
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like from the ashes, of being homeless and then 
being lodged somewhere between the ever-
darkening earth and the sunny sheltering sky. 
Salvation resides in all that as a real possibility, 
because this hope has the prerequisite courage to 
put itself in question. 

The demotic and inordinately multivocal 
Persian title of the final poem, “Outlandia” 
(“Bidarkoja”), which provides the collection “with 
its title, interestingly poses an implicit question to 
which there be no answer, even a provisional one. 
The poet’s choice of an interrogative word-
combination in the title — which suppresses the 

question mark it implies — intimates on a quasi-
unconscious level that he is aware of putting a 
question to us that defies answers. But he dares to 
pose this question anyway, in words that roughly 
translate into English as “exiled from where?” “far 
away from where?” or “homeless?” It turns the very 
notion of exile upside down and negates any 
possibility of an adequate response. Poised between 
the paradise of “Outlandia” and the “hell” of his 
“homeland,” the poet  discovers (a “nowhereland” -
- a permanent purgatory. 

Heidegger is said to have once movingly assured us 
that, “is the piety of thinking.” Khoi, too, seems to 
have finally embarked on a drastic interrogative 
poetry that amounts to one may characterize as the 
“piety of poetry.” Through the agency of his own 
poetic questioning, he may have arrived at the 
troublinig truth that the exilic condition, as 
displacement and dispossession, comprises a 
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purgatory that is in itself an unavoidable constituent 
of the human condition itself. Khoi’s poetic 
meditation in “Bidarkoja” is reminiscent of T. S. 
Elliot’s “East Cocker,” where the poet reminds us 
of an equally disquieting truth: 

There is only the fight to recover what has been 

lost 

And found and lost again and again: and now 

under conditions 

That seem unpropitious. But perhaps neither gain 

nor loss. 

After all is said and done, Khoi sees all of us as 
exiles — living on isolated islands and outlands, 
surrounded by the infinities of time and space, 
hoping to survive as well as we can as transients in 
the lee of our protective imagination — poetic or 
otherwise. In this light, human history may be no 
more than the recorded narratives of the long, 
lonely sad sagas of living on such islands and 
outlands. Outlandia exemplifies a collection of 
sparse narratives of such a survival and the reedy 
music of its longings for absolution and communion 
— and a fine collection it is. 

Erik Nakjavani   

University of Pittsburgh 
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Jaan e Del e  Sh’er is a collection of critical reviews of 
Esmail Khoi’s  poetry written by several Iranian writers 
and scholars . 

 
Esmail Kho’i is a major voice of the Iranian Diaspora. 
Born in 1938, he was educated in Iran and England, and 
returned to his country as a lecturer in philosophy. In the 
1960s and 70s, he was opposed to the monarchical 
state in Iran, and in his poetry he advocated 
revolutionary change for his country. After the Iranian 
revolution of 1979, however, he found himself faced with 
an even more oppressive system of government. In the 
early 1980s, as a leading member of the intellectual 
opposition to clerical rule, he spent close to two years in 
hiding before fleeing his homeland. Over the last decade 
or so he has emerged as a most articulate chronicler of 
life in exile, and a fierce defender of political freedoms 
and human rights the world over. Courageously, even 
fearlessly, he has continued to speak out for the rights of 
Salman Rushdie, Saidi-Sirjani, Taslima Nasrin and 
others. Kho’i’s poetry bears eloquent testimony to his 
experience and thought, and to his lifelong quest for a 
more humane world. 

 
Samsum Kashfi is a poet and writer, born in 1955 in 
Estahban, Fars, Iran. He was educated in Iran and 
Canada. He has been living in Canada and the United 
States of America since 1987. To date, he published 
three collections of poems and contributes to a variety of 
Persian publication on a regular basis.  
 
 

 

 


